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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

منا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/10/19 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,740,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,670,0004,539,000جدید

2,479,0002,349,000نیم سکه

1,490,0001,440,000ربع سکه

920,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,083,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18481,400464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24641,300619,300 عیار

شنبه| 21 دی 1398| 11 ژانویه 2020 | 15 جمادی االول 1441 | سال دوم| شماره 414|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

صدای زنگ خطر تامین آب آشامیدنی اصفهان به گوش می رسد

کم آبی، صدر چالش های نصف  جهان
        نگاهی به حوادث پیش آمده طی سال های گذشته که شبکه آبرسانی اصفهان را با اختالل و مشکل مواجه کرد به تاکید کارشناسان ضرورت احداث و بهره برداری از سامانه دوم آبرسانی این 

خطه را دو چندان می کند
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آرامش پس از طوفان 
در بازار 

یک هفته پر تنش برای بازارهای 
جهانی به پایان رسید . هفته ای 
که با به شهادت رساندن سردار 
سلیمانی توســط آمریکایی ها 
شــروع شــد و بــاز بــا ترس 
آمریکایی ها از انتقام های بیشتر 
ایران بعد از حمله موشکی به یکی 
از پایگاه هایشان در عراق به اتمام 
رسید. اما هفته  جدید بازار های 
جهانی چه تغییراتی خواهند کرد؟ 
آیا بورس ایــران همچنان قرمز 

پوش می ماند؟ طال و ارز چطور؟
کاهش تنش ها بین ایران و آمریکا 
در هفته جاری می تواند تاثیرات 
مثبتی بر اقتصاد منطقه بگذارد 
زیرا ســرمایه گذاران باز هم بر 
روی چشم انداز رشد اقتصادی 
در این منطقه امیدوار شده اند و 
خاورمیانه را هم چون گذشته امن 
و پر بازده می دانند به همین دلیل 
شاخص های بورس در بازارهای 
جهانی روز جمعه شاهد رکورد 
شکنی بود. شاخص جهانی ام اس 
سی آی که نشان دهنده وضعیت 
بورس های 49 کشور جهان است، 
رشد بی سابقه ای را شاهد بود و به 
باالترین رقم خود رسید. ارزش 

شاخص...

ایجاد مدارس کارآفرین 
 یکی از ضرورت های 

جامعه است
 استاندار اصفهان گفت: یکی از ضرورت های رفع 
موانع و مشکالت فعلی کشور به ویژه در مقوله 
اقتصاد و اشتغال، ایجاد مدارس کارآفرین است.

عباس رضایی در دومین کنفرانس ملی مدارس 
کارآفرین در اتــاق بازرگانی اصفهــان افزود: 
کارآفرینی و تولید کارآفریــن به معنای ایجاد 
تغییر، تحــول و پویایی و به نوعی منشــاء اثر 

بودن است.
وی بر ضرورت تحول در نظــام آموزش عادی 
و عالی تاکید کرد و گفت: توســعه پایدار زمانی 
ممکن خواهد شد که از کاروان پیشرفت علمی 
عقب نمانیم و این مهم زمانی ممکن خواهد شد 

که نظام آموزش و پژوهش ما متحول شود. ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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گزارش

مدیر مراکز رشد فناوری اصفهان:

آشنا نبودن نیروی انسانی با فرایند کسب و کار، مشکل واحدهای فناور است
 مدیر مراکز رشــد 
فناوری شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان گفت: بیشترین مشکل 
واحدهای فناور در کشور این است که نیروی 
انســانی و دانش آموختگان دانشگاهی با 
فرایند کســب و کار و تولید، کمتر آشنا 

هستند.

حسین حدیدی افزود: نیروی انسانی کشورمان از 
نظر علمی و فنی در منطقه و دنیا بی نظیر هستند 
اما آشنایی چندانی با اینکه چگونه مدل کسب و 

کار خود را پایدار و تبدیل به ثروت کنند، ندارند.
وی با بیان اینکه الزمه این کار وارد کردن مباحث 
مدیریتی، صنعتی و بازاری به فعالیت های دانش 
بنیان در مراکز رشــد و پارک های علم و فناوری 
است، تاکید کرد: در زمان حاضر وضعیت آشنایی 
دانش آموختگان دانشگاهی ما با شرایط و قوانین 
کسب و کار نسبت به گذشــته بهبود یافته است 
و نمره قابل قبولی دارد امــا هنوز کار زیادی برای 

رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز است.
وی از جمله عوامل تاثیرگذار در بهبود آشــنایی 
با مباحث کســب و کار در بیــن واحدهای فناور 

را ارتقــای وضعیت اکوسیســتم )زیســت بوم( 
کارآفرینی در کشورمان، افزایش نقش بازیگران این 
زیست بوم در کشور مانند مجموعه های حمایتی 
از جمله پارک های علم و فناوری و مراکز رشــد و 

صندوق های پژوهش و فناوری استانی برشمرد.
حدیدی با اشــاره بــه اینکه فن آفرینــان جوان 
کشورمان در چند سال اخیر با مسیرهای جدیدی 
آشنا شدند، تصریح کرد: آنها آگاه هستند که رشد 
و بهبود کسب و کار واحدهای دانش بنیان تا چه 
اندازه در رشد کشور و منطقه تاثیرگذار است اما 
برای رشد باید ارتباط بیشــتری با صنعت و بازار 
برقرار کنند. به گفته وی با وجود گذشت حدود ۲ 
دهه از فعالیت مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 
در کشور هنوز در ابتدای راه قرار داریم و فناوران ما 
از جاده خاکی وارد آسفالت شدند اما باید در مسیر 
اتوبان قرار گیرند.حدیدی با بیان اینکه دانشگاه ها 
باید سرعت حرکت خود به ســمت کارآفرینی و 
تاثیرگذاری را بیشتر کنند، اضافه کرد: حمایت های 
قانونی، معنوی و مالی از شرکت های دانش بنیان و 
واحدهای فناور نیز باید گسترش یابد و برخی موانع 

مانند تسهیالت بانکی تسهیل شود.
مدیر مراکز رشد فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان با اشــاره به اینکه هنــوز در مدل فکری 
نیروهای کارآمد و تاثیرگذار بخش کســب و کار 
دانش بنیان، افراد زیادی با تاثیرگذاری باال نداریم، 
خاطرنشــان کرد: نوســان قیمت ها نیز از جمله 
مشــکالت کلی فضای کســب و کار است که بر 
واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مانند 

سایر صنایع تاثیر می گذارد.
وی همچنین بــا بیان اینکه حــدود ۱۸۵ واحد 
فناور و شــرکت دانش بنیان در مرکز رشد جامع 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر و فعال 
است و ســاالنه حدود یکصد هســته فناور وارد 
مرکز رشد مقدماتی می شــود، گفت: این مرکز 
در چهاردهمیـــن جشنواره برترین شرکت های 
فناوری نانو در دی ماه جاری، رتبه دوم مرکز رشد 

برگزیده در حوزه نانو فناوری را کسب کرد.
حدیدی با اشاره به اینکه حدود ۲۰ شرکت فعال 
در زمینه نانو در مرکز رشد فناوری شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان فعال اســت، ادامــه داد: در 
این رویداد، شاخص هایی مانند تعداد هسته ها و 
شرکت های دانش بنیان و فناوری ها، نوع حمایت ها 
و خدماتی که در اختیار شرکت ها قرار می گیرد در 

نظر گرفته شد.

ایرنا
گــــــزارش

گزارش

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان:

اصفهان قابلیت رسیدن به جایگاه 700 سال گذشته خود را دارد
معاون برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهر اصفهان 
700 سال گذشته از بزرگان ما به ارث رسیده 
است، گفت: باید این شهر حداقل تا هفت 
سال آینده جایگاه خود را پیدا کند، چراکه 
قابلیت رسیدن به جایگاه قبلی خود را دارد.

علیرضا صادقیان در دومین نشست آینده پژوهی 
با عنوان»داستان های باورپذیر از فناوری و آینده 
شهر«  با تســلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت 
زهرا)س( و شهادت سردار قاسم سلیمانی و حادثه 
تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی، اظهار کرد: کارگروه 
و کمیته آینده پژوهی از اردیبهشــت ماه امسال 
شروع شد که امیدوار هســتیم نتایج و برکات آن 
برای آینده شهر و کشــور مثمرثمر بوده و بتواند 

اهداف ما را در این مسیر محقق کند.
وی با بیان اینکه در حال تدوین ســند جامعی با 
عنوان ســند آینده پژوهی شهر اصفهان  با کمک 
نخبگان و برخی اســاتید دانشگاه هستیم که در 
مراحل ابتدایی قرار دارد، تصریح کرد: تالش داریم 
چارچوب مسیری که قرار است در این حوزه طی 

شود، مشخص و تعریف شده باشد و همه کسانی 
که قرار است در این راه مسئولیت و نقشی را ایفا 

کنند، بگنجانیم.
صادقیان افزود: در تهیه ســند آینده پژوهی شهر 
اصفهان، نشــانه های خوبی پیدا شــده است که 
امیدوار هستیم دســتاورد خوبی برای مدیریت 

شهری باشد و به طور جدی از آن استفاده شود.
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شــهرداری اصفهان گفت: در ۷۰۰ سال گذشته، 
شهر اصفهان جزو ۱۰ شــهر پرجمعیت دنیا قرار 
داشت؛ قطعا اصفهان در آن زمان قابلیت هایی را 
دارا بوده که جمعیت زیادی در این شهر سکونت 
داشته اند، اما در حال حاضر اصفهان در رتبه بندی 
شــهرهای پرجمعیت قرار ندارد و این به معنای 
پیشرفت شهرهای دنیا است که در این شرایط باید 

اصفهان از گردونه جانماند.
وی خاطرنشــان کرد: شــهر اصفهان ۷۰۰ سال 
گذشته از بزرگان ما به ارث رسیده و باید حداقل 
تا هفت سال آینده جایگاه خود را پیدا کند چراکه 

قابلیت رسیدن به جایگاه قبلی خود را دارد.
صادقیان بــا بیان اینکه در تمــام رتبه بندی ها با 
شاخص های مختلف، می توان شهر تهران را جای 

داد، اما از سایر کالنشهرها و شهرهای ایران در این 
رتبه بندی خبری نیست. شهرهایی که به سرعت 
در حال پیشرفت و توســعه هستند، نگاه جدی، 
واقع بینانه، روشــنی به آینده دارند و برنامه ریزی 
دقیق و صحیحی انجام می دهنــد که می توانند 

جایگاه خود را در دنیا به دست آورند.

   نوآوری می تواند اصفهان را به شــهری 
هوشمند تبدیل کند

محسن طاهری، عضو هیئت علمی آینده پژوهی 
دانشگاه اصفهان با بیان اینکه برای دیدن آینده ای 
خوب، باید تصویر بزرگی از آینده در ذهنمان ایجاد 
کنیم، اظهار کرد: برای دانستن گذاره های کاربردی، 
باید آینده بزرگ شهر را در همه جهات بررسی کرد 
همچنین نیاز به نگاه های وسیع و بلندمدت است تا 

بتوان تغییرات را سریع دنبال کرد.
وی با اشاره به تعریف شهر، گفت: شهر، تالش برای 
پیشرفت در بستری از چالش ها است که نمی توان 
از این چالش ها گذشــت یا آن ها را کنار گذاشت؛ 
ریشه های اصلی چالش های آینده شهری، انرژی، 
غذا و آب است که برای داشتن شهری پایدار، باید 

این سه مورد تامین شود.

ایمنا
گــــــزارش

پیش بینی بازارهای مهم ایران در روزهای آتی :

قیمت ارز و سکه تا کجا می ریزد؟
بازارهای ایــران در حال ورود به فاز تازه ای هســتند، فاز 

اصالح قیمت و بازگشت به وضعیت عادی.
تحوالت رخ داده در یک هفته اخیر تنها بازارهای داخلی 
ایران را تحت تاثیر قرار نداده اســت. حاال کمتر خبری را 

می توان در رسانه های جهان یافت که برای تحلیل وضعیت 
بازارها اعم از بورس و طال و دالر و ... در آن نامی از ایران برده نشده باشد. 
 پس از شهادت سردار سلیمانی توســط آمریکایی ها، منطقه وارد فاز 

تازه ای شد. سقوط دالر آمریکا در بازار و رشد بی مهابای...

آگهى تجدید مزایده 

چاپ اولآگهى مزایده نوبت اول

شهردارى  فالورجان در نظر دارد  به استناد مصوبه 5/981 مورخ 98/09/13 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهر فالورجان، خیابان توحید، کوى اسالمى، بن بست 

شش مترى، پالك شماره موقت 37 را با مشخصات ذیل براساس قیمت  کارشناسى از طریق آگهى مزایده به فروش برساند.  
- قیمت پایه  زمین به متراژ 160/96 متر مربع از قرار هر متر مربع 18,500,000 ریال و جمعاً مبلغ 2,977,760,000 ریال 

- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 98/11/06 به دبیرخانه 
حراست شهردارى تحویل نمایند.

- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/100/1826 مورخ 98/10/11 و مصوبه شماره 98/100/1761 مورخ 98/10/04 شوراى 
اسالمى شهر تیران نسبت به اجاره اماکن مشروحه ذیل براى مدت یکسال از طر یق مزایده عمومى اقدام نماید. 

1- تاالر شهردارى - بلوار امام خمینى (ره) 
2- محل استقرار کانکس اغذیه فروشى - مسکن مهر بهارستان 

3- محل استقرار کانکس اغذیه فروشى - مسکن مهر مشاغل آزاد 
* متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به شهردارى تیران مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت 

ادارى روز شنبه مورخ 98/11/05 به دبیرخانه حراست شهردارى تیران تحویل نمایند. 

شهردارى فالورجان

حسن شفیعى - شهردار تیران 

شناسه: 727931

شناسه: 728130

نوبت دوم

نوبت اول

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

                         021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir
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اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

یم
سن

س: ت
عک

بازار طال و سکه 98/10/15 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,959,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,850,0004,539,000جدید

2,499,0002,349,000نیم سکه

1,550,0001,440,000ربع سکه

930,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,141,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18494,500464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24659,300619,300 عیار

دوشنبه| 16 دی 1398| 6 ژانویه 2020 | 10 جمادی االول 1441 | سال دوم| شماره 410|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

پیش بینی نماینده اسبق ایران در اوپک از تحوالت منطقه؛

 قیمت نفت روند افزایشی
 خواهد داشت

نماینده اســبق ایران در اوپک می گوید شهادت ســردار سلیمانی و 
یارانش اثرات روانی خود را در بازار انرژی نشــان داد و اکنون پاسخ 

ایران تعیین می کند که نوســانات بازار انرژی تا کجا ادامه خواهد 
یافت. او معتقد است بهترین پاســخ اقتصادی به تروریسم دولت 

آمریکا جدا کردن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی است
شهادت سردار قاسم سلیمانی و یارانش حاال زخمی عمیق بر ...

وی ادامه داد: توسعه و احداث 
زیرســاخت های ورزشــی 
اعتبار و بودجه مشــخص و 
اختصاصی دارد، اما در ورزش 
کشور برای تعمیر و نگهداری 
اماکن بودجه مجزایی نیست 
و همین امر سبب فرسودگی 
برخی ورزشگاه ها و مجموعه های ورزشی 

به سبب عدم توجه کافی می شود.
رییس فنــی مهندســی اداره کل ورزش 
و جوانان تصریح کرد: در شــرایط فعلی 
و با توجه به شــرایط اقتصــادی حاکم بر 
کشور، بطور قطع پول کافی برای ساخت 
مجموعه های جدید ورزشی وجود ندارد، 
بنابراین باید به بهترین شــکل از امکانات 
موجود فعلی نگهداری کرد و این حداقل 

کاری است که می توان انجام داد.
محمودیه نقش بخش خصوصی را در این 
زمینه با اهمیت دانســت و گفت: هر چه 
بتوان از قابلیت هــا و ظرفیت های فعاالن 
اقتصادی بهره بُرد می تــوان به حفظ هر 
چه بهتر امکانات ورزشی امیدوار بود، زیرا 
با وضعیت فعلی باید از سرمایه گذاران در 
ســاخت و تعمیر و نگهداری مجموعه ها 

استفاده کرد.
وی به نقش پررنگ خیران ورزشــیار در 
اصفهان اشاره و خاطرنشان  کرد: استفاده 
از اقدامات نیکوکارانه خیــران، اولین بار 
در کشور از اصفهان آغاز شد و پس از آن 

به عنوان الگویی در سایر استان ها مبدل 
گشت، این افراد تاکنون در اصفهان در ۳۰ 
طرح ورزشی مشارکت داشته اند و افزون بر 

۴۰۰ میلیارد ریال هزینه کرده اند.
رییس فنی مهندســی اداره کل ورزش و 
جوانان اصفهان، گسترش فرهنگ کمک 
به ورزش را مستلزم فعالیت بیشتر رسانه ها 
و بازتاب تاثیرات مثبت و سازنده ورزش در 
افراد و جامعه دانســت و تصریح کرد: این 
موضوع می تواند در کشور نهادینه شود و 
بدون شک توسعه همه جانبه ورزش را در 

پی خواهد داشت.
وی با اشــاره به اهمیت یاری رســانی به 
ورزش بــا توجه به افزایش آســیب های 
اجتماعی اضافه کرد: همانطور که ساخت 
و ساز مدارس در آموزش و تعالی فرزندان 
نقــش دارد، احداث ورزشــگاه و ســالن 

ورزشــی در کاهش آسیب های اجتماعی 
و ســامت روحی و جســمی مردم موثر 

خواهد بود.
اکنون ۵۶۴ مکان ورزشــی زیرمجموعه 
ورزش و جوانــان در اســتان وجود دارد 
که بیشترین آنها ســالن چند منظوره با 
۲۵۰ و سالن رزمی با ۱۰۵ و کمترین آنها 
پیست اسکیت با یک و مانژ سوارکاری با 

۲ مورد است.
بیش از ۳۱۱ هزار ورزشکار سازمان یافته 
در استان اصفهان فعالیت می کنند و افزون 
بر یکهزار و ۳۵۰ باشــگاه ورزشی در این 

خطه وجود دارد.
سرانه ورزشی این استان در سال گذشته 
به ۰.۳۶۵ متر مربع به ازای هر نفر رسید 
که در مقایسه با ســال ۹۲، حدود ۱.۱۱ 

برابر رشد داشته است.

ساالنه 100 میلیارد ریال برای تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی اصفهان نیاز است

دستگاه های اجرایی 
و مسئوالن امر با 

برنامه ریزی و نظارت 
دقیق علمی و عملی 

در این زمینه نقش 
خود را به خوبی ایفا 

کنند تا در این شرایط 
بهترین راهبرد را 

اتخاذ کرد

 رییس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان گفت: ساالنه بدون احتساب ورزشگاه نقش جهان، 100 میلیارد ریال اعتبار برای 
تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی این استان نیاز است.

حسین محمودیه با بیان این که ردیف بودجه اختصاصی برای این امر پیش بینی نشده است، افزود: این میزان جدای از نگهداری ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان است و برای آن مجموعه هم باید مبلغ قابل توجهی هزینه شود.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

در بازدید دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو از وزارت نیرو و سازمان آب و فاضالب کشورفوالد مبارکه مطرح شد

دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه آب، قابل طرح در جهان
       همچنان که گفته می شود جنگ های آینده بر سر آب خواهد بود. ازاین رو در کشورهایی که با کمبود آب مواجهند این موضوع زنگ خطر است
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 بودجه ای برای
  کوچک تر کردن

 حق کشاورز!

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران 
سهمی برابر ۱۵ تا ۱۶ درصد دارد. 
البته کم بودن این سهم آنچنان 
هم غیــر معقول نیســت زیرا با 
گسترش بخش صنعتی در تمام 
دنیا بخش کشــاورزی نقش کم 
رنگ تری را ایفا می کند که این امر 
بی اهمیت بودن بخش کشاورزی 
را نشان نمی دهد بلکه صنعتی 
شدن کشور را می رساند. اما در 
شــرایطی که از یک سو صنایع 
تولیدی ما تحریم شده است و از 
سوی دیگر آالینده های ناشی از 
این صنایع از حد استاندارد عبور 
کرده است  اگر بخش کشاورزی 
مورد توجه قرار گیرد می تواند خا 
موارد مذکور را به خوبی بپوشاند 
و ارز آوری پایداری برای کشــور 
داشته باشد. ولي اگر برنامه ریزي 
توسعه اقتصادي به سمت توسعه 
فعالیتهــاي بخــش خدمات و 
صنعت باشــد، این کار منجر به 
کاهش سهم بخش کشاورزي از 

تولید ناخالص داخلي مي شود.
مسلما سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی به ایجاد...

استاندار اصفهان:

جایگاه شهید سلیمانی 
قلوب آزادگان جهان است

 استاندار اصفهان گفت: سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی رزمنده و ســرداری بود که در قلوب 

آزادگان جهان جا داشت.
عباس رضایــی در گردهمایــی گزینش گران 
اســتان اصفهان افزود: ۶۲ سال از عمر با برکت 
شهید سلیمانی گذشته بود و  بزرگترین هدیه ای 
که می توانســت به پاس زحمات بی دریغش از 

خداوند دریافت کند، شهادت بود.
وی اظهار کرد: شــهید ابومهدی المهندس با 
جایگاه رفیعی که داشــت خود را سرباز شهید 
سلیمانی می دانست و لذا مبنای عقل است که 
در کنار نام شهید سلیمانی حتما یادی از شهید 

ابومهدی شود.
رضایی گفت : تاش های بسیاری...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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گزارش

کارشناس ارشد گردشگری میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد:

حمایت از هنرمندان اصفهانی در زمینه های صنایع دستی و مشاغل خانگی
س  شــنا ر کا
ارشدگردشگری میراث 
فرهنگی استان اصفهان با تاکید بر حمایت 
از هنرمندان در زمینه های صنایع دستی و 
مشاغل خانگی در تمام روستاها و شهرها 
گفت: نباید به عناوین میراثی دلخوش باشیم.

کامران هارونی با اشــاره به اینکه »گردشــگری 
خاق« گونه ای از گردشگری فرهنگی متنوع است، 
اظهار داشت: با تکیه بر آیین ها و سنت های موجود 
در شهرها و روستاهای استان می توان به توسعه 

»گردشگری خاق« کمک کرد.
وی افزود: گردشگر در »گردشــگری خاق«، از 
حالت ناظر به مشاهده گر فعال درخواهد آمد و با 
تقویت روحیه مشارکت جویی با میزبان و فضا به 

آگاهی بیشتری دست خواهد یافت.
کارشناس ارشد گردشگری میراث فرهنگی با اشاره 
به یاری رســاندن »گردشگری خاق« به جوامع 
بومی و سنتی استان اصفهان گفت: »گردشگری 
خاق« می تواند به عنوان نسل سوم گردشگری 

نقش موثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع 
داشته باشد.

  »گردشــگری خالق« مبتنی بر تجربه و 
تعامل با جامعه مقصد است

وی با بیــان اینکه »گردشــگری خاق« مبتنی 
بر تجربه و تعامل با جامعه مقصد اســت، تصریح 
کرد: این نوع گردشگری موجب جلب اعتماد بین 
گردشگر با میزبان می شــود. یونسکو اصفهان را 
در زمینه »صنایع دســتی« به عنوان شهر خاق 

انتخاب کرده است.
هارونی با اشاره به اینکه اصفهان با دارابودن ظرفیت 
باال در توسعه گردشــگری خاق اظهار داشت: 
نیاز است دستگاه های مرتبط وبخش خصوصی 
در شناســایی جنبه های خاق اعم از ملموس و 
ناملموس در توسعه »گردشــگری خاق« اقدام 

کنند. 
 وی بــا تاکیــد بــر اینکه تنهــا عضویــت در
 شــبکه های شــهرهای خاق یونســکو امتیاز 
محسوب نمی شود گفت: الزم اســت که از این 

فرصت نهایت استفاده در جهت رشد صنایع دستی 
و توسعه گردشگری به کار گرفته شود.

  تاکیــد بر حمایــت از هنرمنــدان در 
زمینه های صنایع دستی و مشاغل خانگی

کارشناس ارشد گردشگری با تاکید بر حمایت از 
هنرمندان در زمینه های صنایع دستی و مشاغل 
خانگی در تمام روستاها و شهرها تصریح کرد: با 
ارائه تسهیات و برگزاری نمایشگاه های دائمی و 
بین المللی می توان حضور هنرمندان را برجسته 
کرد و با برطرف کردن موانع و مشکات آنها انگیزه 

هنرمندان را مضاعف ساخت.
وی با بیان اینکه با نوآوری و خاقیت در بازاریابی 
می توان بازار فروش صنایع دستی را رونق بخشید، 
اظهار داشت: با توسعه تجارت الکترونیک می توان 
صادرات محصوالت صنایع دستی را فراهم کرد؛ 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با برگزاری 
تورهای کارگاه گردی در ایام نوروز موجب آشنایی 
گردشــگران با صنایع دســتی اصفهان را فراهم 

کرده است.

مهر
گــــــزارش

2
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

بازار طال و سکه 98/10/11 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,636,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,620,0004,007,000جدید

2,389,0002,060,000نیم سکه

1,480,0001,247,000ربع سکه

920,000859,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,057,0001,764,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18474,100407,700 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24632,200543,600 عیار

پنجشنبه| 12 دی 1398| 2 ژانویه 2020 | 6 جمادی االول 1441 | سال دوم| شماره 407|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال 2019 چه کسانى هستند؟

کسب و کار در سالی که گذشت 
نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال ۲۰۱۹ چگونه است؟ درواقع 

برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش 
رفتار کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال ۲۰۱۹ در مجموع ۱۱۲ میلیارد 
دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اگرچه 
سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب 

می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست 
امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...

در مالقات مردمى مدیران ارشد شهرى با شهروندان منطقه سه مطرح شد 

یاری از شهروندان برای نجات میدان امام على 
     مردم باید به مدیریت شهری برای نجات میدان از وضعیت فعلی کمک کنند تا رونق بگیرد

2

مشاغلی که در سال 
2020 بیشتر مورد توجه 

قرار می گیرند

 ســال ۲۰۱۹ با همه تنش های 
اقتصادی اش بــرای اکثر مردم 
جهان گذشت و سال ۲۰۲۰ آغاز 
شد . سالی که قرار است تحوالت 
مهمی در آن به وقوع بپیوند من 
جمله توافق چیــن و آمریکا که 
تاثیر بسیاری بر اقتصاد جهانی 

خواهد گذاشت.
اما در این سال چه مشاغلی بیشتر 
مورد احتیاج اســت و می توان با 
خیال راحت در آن سرمایه گذاری 
کرد بدون اینکه واهمه شکست 
داشته باشیم. شاید اقتصاد ایران 
ســال ها از اقتصاد جهانی عقب 
باشد اما تاریخ چند سال گذشته 
نشان داده  مشاغلی که در ایران 
شکوفا می شوند ، تقریبا با جهان 
برابری میکنند که البته با اندکی 
بومی سازی میتوان به راحتی از 

این مشاغل امرار معاش کرد. 
در ســال ۲۰۲۰ برای اولین بار 
جمعیت باالی ۳۰ ســال جهان 
بیش از جمعیت کمتر از ۳۰ سال 
می شــود و این یعنی پیر شدن 
جمعیت جهان . که البته در ایران 

این پیری...

نمایشگاه تخصصی مبل 
و دکوراسیون خانگی در 
اصفهان گشایش یافت

 هفدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی مبــل و 
دکوراســیون خانگــی روز سه شــنبه در محل 
نمایشــگاه های بین المللی اصفهان واقع در پل 

شهرستان گشایش یافت.
در این نمایشگاه که از ۱۰ دی ماه به مدت چهار 
روز دایر است، ۱۰۹ شرکت داخلی محصوالت و 
خدمات خود را در معــرض بازدید عمومی قرار 

دادند.
ایــن نمایشــگاه میزبــان تولیدکنندگانی از 
اســتان های فارس، خراســان رضوی، مرکزی، 
همدان، خوزســتان، تهران، آذربایجان شرقی، 

قزوین، گیان، البرز و اصفهان است.
در این نمایشگاه شرکت های ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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2 ادامه در صفحه 

وی تصریح کرد : متاسفانه 
در سال های گذشته تعدادی 
از کارخانه هــا و واحدهای 
تولیــدی توســط بانک ها 
مصــادره و از چرخه تولید 
خارج شــدند که پیگیر رفع 
مشــکل و بازگرداندن آن ها 
به چرخه تولید هستیم تا با ایجاد اشتغال 
زمینه مهاجرت معکوس را در شهرستان 

فراهم کنیم.
فرماندار اردستان تاکید کرد : بزرگترین 
چالش شهرســتان کمبــود جمعیت و 
پراکندگی زیاد آن است که خدمات دهی 
به مردم را بامشــکل مواجه کرده است 
اما  توزیع اعتبارات و امکانات از ســوی 
دولت بر اساس جمعیت صورت می گیرد 
و همین موضوع باعث شــده بسیاری از 
خدمات در بخش ســامت ، آموزش و 

توزیع منابع را نتوانیم دریافت کنیم.
تاملــی اضافه کــرد : جمعیــت کنونی 
منطقه در ۳۰۰ نقطه پراکنده هســتند 
که کمبــود امکانات و اشــتغال پایدار و 
خشکســالی مهاجرت از روســتاها به 
دیگر شــهرها را بدنبال داشته از طرفی 
ظرفیت های باالیی در بحث کشاورزی و 
دامپروی، صنعت ، گردشگری و سرمایه 
انســانی توانمند و زیرساخت های الزم 
در شهرســتان وجود دارد که می توان 

با برنامه ریزی و حمایــت از آن ها ایجاد 
اشتغال و درآمدزایی کرد.

وی از مرکز فنی و حرفه ای شهرســتان 
خواســت با همکاری دیگر دستگاه های 
مرتبط با اشتغال و اســتفاده از مهارت 
آموزان در بخش میــراث فرهنگی و ۱۵ 
آموزشــگاه شهرســتان در جهت ایجاد 

اشتغال گام بردارند.
مسئول اجرای طرح های بنیاد برکت در 
اردستان گفت : توسط این بنیاد در سال 
جاری تعداد ۴۰۰ طرح اشــتغالزا برای 
شهرستان پیش بینی شد تاکنون ۵۵۲ 
نفر اهلیت ســنجی، ۲۳۰ نفــر به بانک 
معرفی که  ۴۰ نفر تســهیات دریافت 

کردند.
مصیب بقایی افزود : اکنون بالغ بر 8۰۰ 
نفر متقاضی ایجاد اشتغال اهلیت سنجی 
شدند در مراحل ورود به سامانه هستند و 
پرونده ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در روستاها مورد 

رسیدگی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد : سیاســت بنیاد برکت 
اســتفاده از ظرفیت ســرمایه انسانی ، 
فیزیکی ، مالی و سرمایه های با استفاده 
اســت و امکانات و محل هایی که بدون 
اســتفاده یا نیمه کاره رها شدند تحت 
حمایت قرار می گیرنــد تا با تکمیل آنها 
در جهت رونق کسب و کار بهره برداری 

شوند.
مســئول اجرای طرح های بنیاد برکت 
در اردســتان گفــت : در ســال جاری 
افزون بر ۱۰ میلیارد ریال تســهیات به 
متقاضیان پرداخت شده ۵۰۰ طرح در 
نوبت قرار داشته کارهای بنگاه محور که 
سرانه اشــتغال آن ها با معیارهای بنیاد 
همخوانی داشته باشد مورد حمایت قرار 

خواهند گرفت.
بقایی ادامــه داد: بنگاه های کوچک که 
با دریافت یک میلیارد ریال تســهیات 
بتوانند زنجیره تولیــد را تکمیل کنند و 
به طرح های تولیدی مانند ، تولید شیر و 
فرآوردهای لبنی ، گلخانه ، زعفران ، گل 
محمدی و طرح های بوم گردی تا سقف 
۴۰۰ میلیون ریال تســهیات پرداخت 

خواهد شد.
شهرســتان ۴۲ هزار نفری اردستان در 
۱۱8 کیلومتری شــمال شرقی اصفهان 

واقع است.

فرماندار اردستان: 

نباید دلسردی سرمایه گذاران را فراهم کرد
فرماندار اردستان گفت: نگاه مسئوالن این شهرستان حمایت از بنگاه های تولیدی و کارآفرینان است و نباید دلسردی سرمایه گذاران را فراهم کرد.

حمیدرضا تاملی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری  این شهرستان در تاالر اجتماعات فرمانداری افزود : با اجرای این رویکرد شاهد کاهش 15 درصدی 
تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال قبل در منطقه بوده ایم.

ایرنا
گـــزارش
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گزارش

اهمیت توسعه فیبر نوری در شهر اصفهان

مدیر عامل ســازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شــهرداری اصفهان گفت: در 
طول حوادث آبان ماه، در صورتیکه از غیر 
از شبکه داخلی استفاده می شد، خدمات 
رسانی به شــهروندان با مشکل جدی 

مواجه می شد.

ســید حمیدرضا ابطحی با اشــاره به اینکه تجهیزات فعلی بر اساس 
نیازهای موجود شهرداری در حال توسعه است اظهار داشت: با توجه 
به ارتباط ساختمان های شهرداری در نقاط مختلف، در طول حوادث 
آبان ماه، در صورتیکه از غیر از شبکه داخلی استفاده می شد، خدمات 
رسانی به شهروندان با مشکل جدی مواجه می شد و از این رو امید است 
مدیران و متولیان امر در شهر و استان به این مهم توجه بیشتری کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰۴ کیلومتر کانال ســازی و ۳۴۰ کیلومتر 
کابل کشی فیبر نوری در سطح شهر و مسیرهای مورد نیاز شهرداری 
انجام شده است که این شــبکه نیز بر اســاس نیازها و ارائه خدمات 

شهرداری به شهروندان ایجاد و توسعه یافته است.
مدیر عامل ســازمان فناوری اطاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان 
بابیان اینکه در طی یکسال گذشته اقدامات مجدانه ای جهت استفاده 

از توان سرمایه گذاران خارج از مجموعه شهرداری در خصوص توسعه 
شبکه فیبر نوری انجام شده تصریح کرد در این مدت فراخوان رسمی 
و عمومی نیز به منظور شناسایی سرمایه گذاران مجرب و عاقه مند به 
این حوزه برگزار شده است. با توجه به شرایط و ضوابط موجود و الزامات 
قانونی و امنیتی، این موضوع با احتیاط بیشتری در حال پیگیری است و 

امیدواریم در ابتدای سال آینده به نتیجه نهایی برسیم.
وی افزود: با توجه به توسعه کاربری های فناوری اطاعات و ارتباطات 
در جهان و کشور ما، به نظر می رسد استفاده از این ابزار نوین ارتباطی 
نقش بسزایی در کاهش هزینه های جاری شهرداری به ویژه در حوزه 
ارتباطات و نظارت داشته و در صورتیکه به شکل مناسب و برنامه ریزی 
شده مورد اســتفاده قرار گیرد، امکان توســعه آن در تمامی حوزه ها 

فراهم خواهد بود.

مهر
گـــزارش
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سیاست بنیاد برکت 
استفاده از ظرفیت سرمایه 

انسانی ، فیزیکی ، مالی و 
سرمایه های بال استفاده 

محسن علیخانى -  شهردار کوهپایهاست

روابط عمومى اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان

شناسه: 718880

 شناسه: 718805

آگهى فراخوان عمومى

فراخوان دعوت به همکاری

شهرداری کوهپایه در نظر دارد جهت راه اندازی و بهره برداری از مجتمع تجاری خدمات رفاهی ورودی شهر کوهپایه و همچنین بوم گردی محل خانه شیخ جواهری 
واقع در شهر کوهپایه را از طریق شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان مشارکت سرمایه گذاری با این 
شهرداری دعوت به عمل می آید درخواست خود را جهت بررسی توان مالی و فنی تا تاریخ 1398/10/24 به شهرداری کوهپایه مراجعه و تحویل نمایند. الزم به 
ذکر است حداقل مبلغ مشارکت جهت هر یک از موارد فوق الذکر حدود 30/000/000/000 (سی میلیارد) ریال می باشد که پس از انجام مراحل قانونی و بررسی ها و 

برآوردهای فنی امکان افزایش یا کاهش آن نیز می باشد. 

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان در نظر دارد در طول فصل خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی 
در سال 1399 از خدمات کارکنان دولتی پس از ارائه آموزش های الزم به عنوان عامل تشخیص و یا عامل ذیحساب 

(عامل ذیحساب صرفا از پرسنل رسمی دولت) در مراکز خرید استفاده نماید.
لذا از کلیه افراد واجد شرایط در سازمان ها و ادارات دولتی درخواست می شود تقاضای همکاری خود به صورت 
مامور به همراه گواهی اشتغال به کار و موافقت کتبی دستگاه اجرایی حداکثر تا ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به 
آدرس: اصفهان، خیابان آزادگان، دبیرخانه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان ارسال و در صورت نیاز 
به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36695159 یا 09133180468 با آقای کرمی و یا شماره 36686670 داخلی 
143 با آقای سرانی تماس حاصل فرمایند. ضمنا حق الزحمه افراد در قالب ضوابط مربوط به فوق العاده ماموریت 

کارکنان دولت پرداخت خواهد شد. 

نوبت اول

بازار کار در اخبار اصفهان
برای چــاپ آگهی های اســتخدامی 
و جویای کار خود می توانید با شــماره  

32274500 تماس حاصل فرمایید  

صفحه 3

 چگونه است؟ درواقع  چگونه است؟ درواقع  چگونه است؟ درواقع 
برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش 

 میلیارد  میلیارد  میلیارد 
دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اگرچه دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اگرچه 
سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب 

می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست 

برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال 

کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت 
نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال 

برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش 
رفتار کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال رفتار کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال 

سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب 
می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست 

امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...
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شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه  عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید، لذا 
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه 

را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/10/15 مى باشد. 

* مناقصه گران در صورت نیاز به  اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس: بهارستان، بلوار امیر کبیر 
مراجعه و یا با شماره تلفن 36861090 داخلی 232 تماس حاصل نمایند. 

** الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه اجرای پروژه  را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و 
یا نقدی اقدام نماید.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934   
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه 
(ریال)

سپرده شرکت 
در مناقصه 

(ریال)

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی 

پاکت ارزیابی 

مدت 
پیمان

1 2098001352000028

عملیات اجرایی حفظ و 
نگهداری و توسعه فضای 

سبز شهر جدید بهارستان 
(شامل تهیه نهال و گل و 

گیاه ، نگهداری و آبیاری و 
تکمیل شبکه آبیاری) 

حداقل رتبه 5 
رشته 

کشاورزی
52,435,992,0002,622,000,000

تا ساعت 19 
روز شنبه 

1398/10/21

تا ساعت 19 
روز سه شنبه 
1398/11/01

 ساعت 10 روز 
چهارشنبه 
1398/11/02

12 ماه 

آگهـى مناقصـه عمومـى یک مرحله ای

شرکـت عمران شهـر جدیـد بهارستـان

نوبت اول

شناسه: 721651

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید، لذا 



ادامه از صفحه یک:
...  ام اس ســی آی در منطقه 
آســیا به اســتثنای ژاپن نیز 
شاهد رشــد 0.18 درصدی 
بود.امــروز هم با بازگشــایی 
بورس ایران شــاهد تغییرات 
زیادی بر روی تابلوی بورس 
هستیم و مطمئنا تا آخر این 
هفته از میزان خسارات وارده 
به شــاخص بورس کشور در 
هفته گذشته کاسته می شود 
و هیجانات مردم برای فروش 

فروکش خواهد شد. 
ضمن اینکه  در این چند روز 
به دلیل کنترل هیجانات در 
بازار بورس دامنه تغییرات از 5 
درصد به 2 درصد در این بازار 
رســیده اما با فروکش کردن 
این هیجانات دوباره به دامنه 

5درصد رفت.
امــا دالر هــم کــه در اوایل 
هفته گذشــته به ســرعت 
کانــال 12 هــزار تومانــی 
را پشــت ســر گذاشــت در 
 پــی حــوادث اخیــر دچار 
تنش های فراوانی شد و بیم 
آن مــی رفت کــه از کنترل 
خــارج شــود. دالالن نیــز 
فرافکنی های فراوانی کردند 
تا جایی که گفته می شد دالر 
به 20 هزار تومان هم خواهد 
رســید. اما با وجود اینکه در 
بازار ارز روز شــنبه )1۴ دی 
۹8( هر دالر آمریکا با افزایش 
۴۳0 تومان در قیمت به مبلغ 
1۳ هــزار و ۳80 تومان و هر 
اسکناس یورو با صعود ۶۳0 
تومانی در نــرخ به قیمت 1۴ 
هزار و 880 تومــان معامله 
شــدند، اما در روزپنج شنبه 
دالر و یورو در تابلوی صرافی 
ملــی با 180تومــان کاهش 
نسبت به روز گذشته نمایان 
شد که  دالر به قیمت 1۳ هزار 
و 200 تومان و یــورو به نرخ 
1۴ هزار و 800 تومان  پایدار 
ماند. امروز نیز قیمت ها خیز 
بلندی بــرای کاهش قیمت 

برداشته اند.
سکه و طال هم در آخر هفته 
اخیر از موج تنش پیاده شد و 
آرامش خود را به دست  آورد. 
ســکه از مرز 5 میلیون عبور 
کرده بود امــا دوباره به کانال 
۴ میلیون خود بازگشت  و روز 
5 شنبه در قیمت ۴ میلیون 
و 700 هــزار تومــان ماند تا 
امروز واکنش بــازار را به این 
کاهش قیمت ببیند. هر گرم 
طال هم که بــه بیش از 500 
هزار تومان رسیده بود به ۴80 

هزار تومان نزول کرد.
 تمام ضرر و زیان های هفته 
گذشــته نصیب کسانی شد 
که بدون داشــتن علم کافی 
وارد بازار های مذکور شــده 
بودند و در عوض سود آن عاید 
دالالن همیشــه در صحنه و 
البته آگاه بــه فوت و فن های 
بازار شد که در شرایط بحرانی 
به خوبی می توانند هیجانات 
خــود را کنترل کننــد و به 
جای احساســات از علم خود 

استفاده کنند. 
مســلما ســود بردن در بازار 
آن هم برای مــدت طوالنی 
اتفاقــی و از روی شــانس 
نیست و کســانی در این راه 
موفق هستند که یا علم بازار 
را بداننــد و یا از مشــاوران 
اقتصــادی بهره مند شــوند. 
البته متاســفانه در کشور ما 
بهره مندی از مشاور اقتصادی 
مرسوم نیســت و هنوز باید 
شــاهد خرید و فروش های 
رمه وار در بازار های مختلف 

باشیم.

اقتصاد استان
02
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اجرای ۷ مولفه جدید شهر دوست دار سالمند در اصفهان
 عضو شورای شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری در نظر دارد بر اساس مطالعات دانشگاه هنر به سمت 7 

مولفه دیگر شهر دوست دار سالمند که از سوی دفتر جمعیت سازمان ملل اعالم شده است حرکت کند.
کوروش محمدی در حاشیه نخستین اجرای گروه ُکر شهروندان ارشد با عنوان »آوای نصف جهان« ، اظهار 
داشت: در این دوره مدیریت شــهری تصمیم گرفتیم که در راستای تقویت کارکردهای شهر و مدیریت 

شهری، بیشتر به سمت اقشار نیازمنِد توجه پیش برویم و فضا را در این حوزه متمرکز کنیم.
وی افزود: یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه، کاندیدا شدن شهر اصفهان به عنوان شهر دوست دار کودک 

از سال گذشته بود که با هماهنگی یونیسف این کار انجام شد. وی افزود: طی مذاکراتی که در تهران با خانم جودان 
رییس دفتر جمعیت سازمان ملل متحد انجام شد، شهر اصفهان در کشور به عنوان پایلوت برای شهر دوست دار سالمند نیز 

انتخاب شد.  رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: اگرچه مدیریت و تولیت شورای سالمندی کشور بر عهده 
سازمان بهزیستی قرار دارد و به تبع در استان اصفهان نیز همینطور است اما با تعاملی که با اداره کل بهزیستی استان داشتیم و با توجه به اینکه 
دبیرخانه شهر دوست دار سالمند در اختیار مدیریت شهری و در معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان قرار 

دارد، مجموعه باغ تجربه به عنوان یک پایلوت برای اجرای برنامه های شورای سالمندی در استان و در کالن شهر اصفهان در نظر گرفته شد.

لزوم تکمیل خط ریلی اصفهان-تهران در کمترین زمان ممکن
نماینده مردم استان اصفهان در شورای عالی استان ها بر لزوم تکمیل خط ریلی اصفهان-تهران در کمترین 

زمان ممکن تأکید کرد.
حسین میرزاییان نماینده مردم استان اصفهان در شورای عالی استان ها با اشاره به شهادت سپهبد قاسم 
سلیمانی و همرزمانش گفت:  امروز آمریکای جهان خوار و صهیونیست جنایتکار با طراحی شوم خود به خیال 

اینکه با شهادت فرمانده رشید اسالم جبهه مقاومت از هم گسسته خواهد شد اقدام به ترور این شهید واالمقام 
کرد اما قطعا این یک خیال باطل است.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان و شهرهای اقماری آن از لحاظ زیست محیطی و آالیندگی 
رتبه اول کشور را دارند، افزود: الزم است دولت تدابیر الزم را جهت رفع این آالیندگی ها انجام دهد. خط ریلی اصفهان -تهران 

که سال های متمادی است عملیات آن شروع شده متأسفانه فقط 10 درصد عملیات آن انجام شده است لذا پیشنهاد می شود که هر 
چه سریع تر مراحل تکمیل آن پیگیری شود چرا که این خط ریلی به طول ۴50 کیلومتر فاصله اصفهان به تهران را به کمتر از یک ساعت و نیم 

می رساند. 
وی افزود: انتظار داریم سازمان حمل و نقل شهری و دولت نسبت به تأمین کسری بودجه حمل و نقل کالن شهرها اقدام کنند.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

ایجاد مدارس کارآفرین یکی از ضرورت های جامعه است

استاندار اصفهان گفت: یکی از ضرورت های رفع موانع و  
مشکالت فعلی کشور به ویژه در مقوله اقتصاد و اشتغال، 

ایجاد مدارس کارآفرین است.

عباس رضایی در دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفریــن در اتاق بازرگانی 
اصفهان افزود: کارآفرینی و تولید کارآفرین به معنای ایجاد تغییر، تحول و پویایی 

و به نوعی منشاء اثر بودن است.
وی بر ضرورت تحول در نظام آموزش عادی و عالی تاکید کرد و گفت: توسعه پایدار 
زمانی ممکن خواهد شد که از کاروان پیشرفت علمی عقب نمانیم و این مهم زمانی 

ممکن خواهد شد که نظام آموزش و پژوهش ما متحول شود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: هیچ گاه  با روش های سنتی نمی توانیم در توسعه 
علمی و پایدار کشور موفق شویم و بر این اساس باید کارآفرینی به عنوان یک اصل 

مهم در نظام آموزشی جدی گرفته شود.
وی همچنین یکی از مشــکالت بزرگ و حلقه های گمشــده نظــام آموزش 
عادی و عالی کشــور را نبود نیازســنجی در تعداد و نوع رشته های تحصیلی و 
گســتره آن عنوان کرد. رضایی تاکید کرد: بارها در شــورای آموزش و پرورش 
 تاکید شــده که اصفهان باید در ارائه مدل های مختلف آموزشــی الگو و سرآمد

 باشد.

مدرکل آموزش و پــرورش اصفهان نیز در ایــن آیین گفت: آموزش هــای مهارتی در 
 آموزش و پرورش با واقعیت های کار و ابتکار، مهارت های زندگی، تضیمن آینده و قطع 

وابستگی های ویرانگر پیوند خورده است.
محمد اعتدادی، گسترش مراکز آموزش مهارتی و کارآفرینی را یکی از تاکیدات سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: این اداره کل آماده هرگونه کمک معنوی برای 

ایجاد این نوع مدارس است.
دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین با رویکرد برنامه ریزی درسی و با بررسی نظریه ها، 
ابعاد و تجارب کارکردی و با حضور اساتید و صاحب نظران به مدت یک روز در اتاق بازرگانی 

اصفهان برگزار شد.
از جمله محورهای این کنفرانس را شامل فلسفه کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش 
دبســتانی و دبســتان، اهداف مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درس، محتوای مبتنی بر 
کارآفرینی در برنامه درسی و مبانی جامعه شناختی برنامه درسی کارآفرین  پیش دبستانی 
و دبستان، مدل های غنی سازی برنامه درسی کارآفری و جایگاه خانواده در برنامه درسی 

کارآفرین در دوره پیش دبستانی و دبستان است.
دست کم ۹00 هزار دانش آموز اکنون در بیش از پنج هزار واحد آموزشی استان اصفهان 

تحصیل می کنند. ایرنا
خـــبــــر

میزان کاهش آب ذخیره 
شده در سد زاینده رود 

در سال های اخیر بی 
سابقه بوده و نسبت به 

میانگین بلند مدت )۴۴ 
ساله( در ایامی ۸0 درصد 
و حتی بیشتر نیز کاهش 

داشته است

کم آبی مناطــق مرکزی 
ایران و خشکی زاینده رود به 
عنوان شاهرگ حیاتی این 
مناطق یکی از اصلی ترین 
مشکالت امروز کشورمان 
اســت، زاینــده رودی که 
قرن ها سرچشمه حیات و 
رشد در مرکز ایران زمین بود، سالهاست 
که بر اثر بی توجهی و دخالت بی حساب و 
کتاب در طبیعت، گرفتار خشکی شده و به 

کما رفته است.
در کنــار جریــان دوره ای و نــه دائم این 
رودخانه که مشکالت متعدد و متنوع برای 
محیط زیست، پوشــش گیاهی و گونه ای 
جانوری منطقه ایجاد کرد، کشــاورزی به 
عنوان یکی از مشاغل اصلی فالت مرکزی 
را تحت الشــعاع قــرار داده و در دهه ها و 
سال های اخیر حتی تامین آب آشامیدنی 

مردم را با معضل روبه رو کرده است.
زنده رود بــه معنــی رود زندگی بخش، 
بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران 
است که از کوه های زاگرس مرکزی بویژه 
زردکوه بختیاری سرچشــمه گرفته و در 
کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود 
200 کیلومتر پیش می رود و در نهایت به 

تاالب گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد.
این رودخانه که عالوه بر جاذبه تفریحی و 
فرهنگی، همواره نقشی مؤثر در کشاورزی 
و اقتصاد منطقــه مرکزی کشــورمان و 
هســتی تاالب گاوخونی داشته است، در 
دهه های اخیر به علت کمبــود بارش ها، 
خشکســالی های متوالی، تراکم جمعیت 
و افزایش برداشت به یک رودخانه فصلی 
تبدیل شد و در پایین دست در فصول گرم 

بویژه تابستان با خشکی مواجه شده است.
حوضه زاینده رود از 2 اســتان اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است،  
این حوضه دارای 2۶ هزار و ۹17 کیلومتر 
مربع اســت که ۹2.۹ درصد آن در استان 
اصفهان و 7.1 درصد در استان چهارمحال 

و بختیاری قرار دارد.
کاهش شدید بارش در ســال های اخیر 
در حوضه آبریــز فالت مرکــزی ایران که 
زاینده رود بزرگترین رودخانه آن به شمار 
می رود، باعث شده است تا میزان آب ورودی 
به سدهای استان بخصوص سد زاینده رود 
به حداقل خود برســد و امکان تخصیص 
آب برای کشت کشــاورزان غرب و شرق 
اصفهان وجود نداشته باشد و حتی شرایط 
ذخیره آب در ســد زاینده رود به گونه ای 

بود که مسؤوالن را مجبور کرد که تنها آب 
آشامیدنی را اختصاص دهند و تخصیص 
آب برای کشاورزی را به افزایش بارندگی 
در ماه هــای آینده و افزایش ذخیره ســد 

موکول کردند.
حتی در پی عدم تخصیص آب کشاورزی به 
کشاورزان، این قشر از شرق و غرب اصفهان 
که پیش تر و در سال های گذشته با حضور 
در برخی مکان های از قبل اعالم شده در 
استان تجمع کنند، باز هم و به دفعات برای 
احیای زاینده رود و تخصیص حقابه خود از 
این رودخانه در مکان های اجتماع کرده و 

مطالبات خود را خواستار شدند.
میزان کاهش آب ذخیره شده در سد زاینده 
رود در ســال های اخیر بی ســابقه بوده و 
نسبت به میانگین بلند مدت )۴۴ ساله( در 
ایامی 80 درصد و حتی بیشتر نیز کاهش 
داشته است و حتی در روزهایی میزان آب 
ذخیره شده در سد زاینده رود به یک دهم 
ظرفیت کلی این سد رسید و چالش های 
بسیاری را در بخش های مختلف از جمله 
آب آشامیدنی برای این خطه به وجود آورد.

مشاهده شــرایط بحران آبی در سال های 
اخیر لزوم برنامه ریزی و اقدامات اساسی 
و جدی را برای مقابله با بحران آبی در بلند 
مدت و کوتاه مدت نشان می دهد و همین 
امر طرح های بلند مدت و کوتاه مدت انتقال 
آب، حفظ منابع آبــی و کاهش هدر رفت 
ها را طی ســال های گذشــته در دستور 
کار مســئوالن قرار داد. طرح سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان، تشــکیل ستاد احیای 
زاینده رود، طرح ۹ ماده ای احیای حوضه 
آبریز زاینده رود، احداث ســد و تونل سوم 
کوهرنگ و طرح انتقال آب از بهشت آباد 
به فالت مرکزی ایران و طــرح مدیریت 
یکپارچه منابع آب زاینده رود و طرح احیا 
و تعادل بخشی آب های زیرزمینی از جمله 

طرح های مورد اشاره است.

    صدای زنگ خطــر تامین آب 
آشامیدنی اصفهان به گوش می رسد

افزایش جمعیت هر ساله در استان، قدمت 
سامانه نخست آبرسانی آشامیدنی اصفهان 

و جلوگیری از بروز بحران های ناشی از نبود 
آب آشامیدنی ضرورت هر چه بیشتر اجرا 
و تکمیل سامانه دوم آبرسانی این خطه را 
نشان می دهد و بی شــک این طرح نیاز و 
خواسته حدود پنج میلیون نفر از ساکنان 

منطقه مرکزی کشورمان است.
بررسی آمار و ارقام نشان می دهد که میزان 
مصرف آب شرب کشور ساالنه حدود 7.5 
میلیارد مترمکعب است، 25 میلیون واحد 
خانگی و 15 میلیون اشــتراک در کشور 
وجود دارد و بر طبــق گزارش ها بیش از ۹ 
میلیون 800 هزار واحد در کشور باالتر از 
الگوی مصرف، آب مصرف می کنند، استان 
اصفهان با قرار گرفتن در منطقه خشــک 
همچون برخی دیگر مناطق کشور با چالش 
جدی تامیــن آب در بخش های مختلف 
مواجه اســت، اما در کنار دیگر نیازها باید 
تامین آب آشامیدنی را مهم ترین نیاز این 

منطقه دانست.
با بررسی وضعیت در منطقه مرکزی ایران 
مشاهده می کنیم که کاهش شدید منابع 
آبی از یک ســو و گره خوردن سرنوشت 
تامین آب شــرب مردم استان اصفهان به 
تنها یک سامانه آبرســانی )تصفیه خانه 
بابا شیخعلی( از ســوی دیگر، تسریع در 
اجرا و تکمیل عملیات و راه اندازی سامانه 
دوم آبرسانی این خطه را بیش از گذشته 
حیاتی می کند. ســامانه اول این تصفیه 
خانه )بابا شــیخعلی( آب 5۶ شهر و ۳00 
روستا و جمعیتی یادشده استان را تأمین 
می کند، اما رشد جمعیت و افزایش استفاده 
شــهروندان، احتمال نقص در این تصفیه 
خانه و وقوع هرگونه اتفــاق ناگوار و توقف 
این سامانه، سبب خواهد شد که تأمین آب 
آشامیدنی مردم این خطه با مشکل و حتی 

بحران رو به رو شود.
نگاهی به حوادث پیش آمده طی سال های 
گذشته که شبکه آبرســانی اصفهان را با 
اختالل و مشــکل مواجه کــرد به تاکید 
کارشناسان ضرورت احداث و بهره برداری 
از سامانه دوم آبرسانی این خطه را دو چندان 
می کند، پیش از این، حــوادث مربوط به 
نشــت مواد نفتی به زاینده رود باعث بروز 

مشکل در تأمین آب آشــامیدنی مردم و 
قطعی آب آشامیدنی ساکنان این منطقه 
شد، مرداد ســال ۹۳ ورود مواد سوختی 
درمنطقه باالدست به زاینده رود در محدوده 
باغبهادران از توابع شهرستان لنجان سبب 
قطع شــبکه آب آشــامیدنی اصفهان و 

شهرستان های مجاور را رقم زد.
نشت گازوئیل به آب رودخانه زاینده رود 
باعــث از کار افتادگی عملیــات تصفیه و 
پمپاژ آب در محل تصفیه خانه بابا شیخعلی 
شد.ســال 87 در رویدادی مشــابه نشت 
مواد نفتی به این رودخانه باعث قطعی آب 

آشامیدنی اصفهان شده بود.
بنابراین بسیاری از کارشناسان حوزه آب 
و مسئوالن اجرایی اصفهان، اجرای طرح 
سامانه دوم آبرسانی این شهرستان را برای 
جلوگیری از بروز مشکالت مشابه ضروری 

می دانند.
از سوی دیگر تأمین آب آشامیدنی مردم 
اصفهان برخی اوقات به دلیل عدم وجود 
منابع کافی آب در برخی مواقع، افت فشار 
آب و مباحث کیفی را در پی دارد و موجب 
گالیه های شهروندان می شــود، از این رو 
احداث، تکمیــل و بهره بــرداری هرچه 
سریع تر از ســامانه دوم آبرسانی اصفهان 
ضروری است. پروژه سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان شــامل تونل انتقال آب و تصفیه 
خانه موسوم به »گالب 2« است و به عنوان 
طرح توسعه آبرســانی به 1۴ شهرستان 
استان اصفهان به طول 27 کیلومتر، آب 
دریاچه ســد زاینده رود را به تصفیه خانه 
انتقال می دهد و تکمیــل آن در مجموع 
حــدود 1۳ هزار میلیارد ریــال هزینه در 
بردارد. اکنون حداکثر ظرفیت آب انتقالی 
از طریق سامانه کنونی آبرسانی اصفهان 
)بابا شیخعلی( حدود 10.5 متر مکعب بر 
ثانیه است که البته به علت کاهش منابع آبی 
این میزان حدود هفت متر مکعب برثانیه 
است، اما در صورت تکمیل و بهره برداری 
از پروژه تصفیه خانــه » گالب 2«، زمینه 
انتقال 1۶ مترمکعب بر ثانیه آب شرب برای 
شرب شهرها و روستاهای اصفهان فراهم 

خواهد شد.

صدایزنگخطرتامینآبآشامیدنیاصفهانبهگوشمیرسد

کم آبی، صدر چالش های نصف  جهان

 کاهش چشمگیر منابع  آبی و خشــکی زاینده رود اکنون در 
صدر چالش های فراروی این استان نظیر آلودگی هوا، ترافیک، 
فرونشست زمین و زیست محیطی است که به تاکید کارشناسان 
و مسئوالن امر باید برای برون رفت این معضل اساسی فراگیر 
برنامه ریزی علمی و عملی پایدار با اجرای طرح های تامین آب 

صورت گیرد.

     نگاهی به حوادث پیش آمده طی سال های گذشته که شبکه آبرسانی اصفهان را با اختالل و مشکل مواجه کرد به تاکید کارشناسان ضرورت احداث و بهره برداری از سامانه 
دوم آبرسانی این خطه را دو چندان می کند

ایرنا
گـــزارش
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

 شما  نیز می توانید مشکالت خود را
 با ما  ومسئولین درمیان بگذارید

  2۳0- از صدا وسیمای کشور به خاطر پوشش اخبار مربوط به شهادت 
سپهبد سردار سلیمانی وبقیه همرزمانشان صمیمانه سپاسگذاریم .

  2۳1- در حال حاضــر اتوبوس های بی آر تی اصفهان تمیز هســتند، 
همچنین زمان حرکت آنها از نظم خوبی برخوردار اســت، ولی در مورد 
اتوبوس های عادی وضــع این گونه نیســت چرا کــه از کیفیت باالیی 
برخوردارنیستند وساعت حرکت و تردد آنها نیز منظم ودقیق نیست، برای 
تشــویق مردم به حمل ونقل عمومی باید شهرداری به این موضوع توجه 

بیشتری کند.
  2۳2 - ســانحه تصادف اتوبوس تهران - گنبد کــه در آن تعدادی از 
هموطنانمان کشته وزخمی شدند هرچند برای مسئولین از جمله وزارت 
کشور ووزارت راه و شهر سازی تبدیل به موضوعی عادی شده وهمچون 
دیگر ســوانح به راحتی از آن عبور می کنند، اما برای مردم وبه خصوص 
خانواده های کشته شدگان وزخمی ها اتفاق دردناکی است، مسئولین کی 

می خواهند به  خود بیایند؟
  2۳۳ - وقتی برخی مدیران ما به مردم می گویند از خودروی شخصی 
استفاده نکنید، کدام زیر ساخت حمل و نقل شهری را با توجه به تنوع تردد 

شهروندان هموار ساخته اند؟
  2۳۴- حال که انتخابات نمایندگان مجلــس را در پیش رو داریم یک 
جمله می خوام بهشــون بگم، نماینده گرامی من اگر جای شما بودم، به 
جای ساختن  پیج اینستا و کانال تلگرام و گذاشتن اخبار سطحی و پیش پا 
افتاده به دنبال درمان کردن حداقل یک درد از صدها درد مردمم می بودم 

تا کارنامه که هیچ، حداقل یک نام خوب از خود به جا بگذارم.

صدای شما

3000483020

322۷4500

اخبار اصفهان
خـــبــــر

مدیرعامل شهرک های صنعتی ایران:

صنعتگران از تکمیل نشدن زیرساخت  
شهرک ها، شکایت بحقی دارند

رییس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: صنعتگران 
در موارد متعددی ازاینکه شهرک های صنعتی نتوانسته اند بر اساس نقشه، 

زیرساخت ها را تکمیل کنند، شکایت بحقی دارند.
محسن صالحی نیا در گردهمایی مدیران عامل شهرک های صنعتی و مدیران 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در فوالد مبارکه اصفهان 
افزود: طرح ها را باید بر اســاس امکانات، منابع و مصارف اولویت بندی و اجرا 
کنیم. وی با اشاره به اینکه بسیاری از طرح ها را می توان بصورت مشارکتی اجرا 
کرد، اضافه کرد: طرح های بسیاری در برخی استان ها از جمله اصفهان، تهران، 

البرز و خراسان رضوی بصورت مشارکتی انجام شده و به نتیجه رسیده است.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: برای آبرسانی به شهرک های صنعتی در یک 
دهه گذشته سازوکارهایی برای اجرا وجود داشت که امروز تغییر پیدا کرده 
است. صالحی نیا ادامه داد: استمرار ارائه خدمات در شهرک های صنعتی، اصالح 
و بازسازی زیرساخت ها، شبکه های آب و برق و ایجاد تصفیه خانه از انتطارات 

واحدهای تولیدی است که باید بر اساس امکانات و منابع انجام شود.
وی بیان کرد: امروز بازسازی شبکه ها در هر یک از شهرک های صنعتی، با توجه 
به قدمت آنها نیازمند هزینه به مراتب بیشتری نسبت به گذشته است بع با این 
حال  باید آن سطح از خدماتی که در ابتدای قرارداد به واحدهای تولیدی مستقر 

در شهرک ها قول داده شده، تحقق یابد تا دیگر مسائل آنها هم برطرف شود.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران ابراز اطمینانکرد که شرکت شهرک های صنعتی که منابع الزم را جذب 
و تعهداتش را بر اساس دریافت حق انتفاع و منابع دریافت کند، به هیچ وجه در 

شرایط بحرانی و زیانده قرار نخواهد گرفت.

گـــزارش
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بر اســاس آنچــه که 
و  سیاســت گذاران 
کارشناســان بــازار 
کار اعــام می کنند، 
تکنســین ها یکــی از 
نیازهای امــروز بازار 
کار کشــور هســتند، 
یعنی همان افراد متخصــص و غالباً 
دارای مهارت هــای فنی که با مدرک 
دانشگاهی کاردانی. تربیت تکنسین ها 
اما به استناد شاخص های بین المللی 
بازار کار و هرم شغلی حاکم بر آن نیز 

پذیرفته شده است.
در عیــن حال نــرخ بــاالی بیکاری 
فارغ التحصیــان دانشــگاهی که بر 
اســاس گزارش اخیر مرکز آمار ایران 
در فصل پاییز ۱۷.۴ درصد است، نشان 
می دهد هــر گونه انحراف از مســیر 
تربیت تکنســین متناسب با نیاز بازار 

کار می تواند به بیکاری دامن بزند.
اما برای ارتقای ســطح مهارت دانش 
آموزان، نظام آموزش و پرورش کشور 
به کارشــناس مهارتی به منظور ارائه 
آموزش های مهارتی، دبیر درس کار 
و فناوری یا همان دبیر فنی و حرفه ای 
و مســئول کارگاه بــرای دوره های 
متوســطه نیاز دارد تــا آموزش های 
مهارتی تقویت شــود کــه این نیازها 
باید در بخش دولتی از طریق دانشگاه 
فنی و حرفــه ای به عنوان مســئول 

تربیت تکنســین و دانشــگاه تربیت 
دبیر شهید رجایی مسئول تربیت دبیر 
فنی و هنرآمــوز و همچنین در بخش 
غیردولتــی از طریق دانشــگاه جامع 

علمی کاربردی تحقق یابد.
با این حال وضعیت این ســه دانشگاه 
در الیحه بودجه رویکــرد دولت را در 
این حوزه به تصویر می کشد که در این 
خصوص مرکــز پژوهش های مجلس 
شــورای اســامی اعتبارات و جهت 
گیری هــای بودجه ای ایــن مراکز را 

مورد بررسی قرار داده است.
بر این اساس، دانشــگاه تربیت دبیر 
شــهید رجایی که هــدف اصلی آن 
تربیت دبیر فنی اســت، بخش عمده 
اعتبــارات خــود یعنی حــدود ۵۴ 
درصد را صرف دوره های کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکتری می کند.
البته بررســی برنامه هــای ذیل این 
دانشگاه و مقایسه قانون بودجه ۱۳۹۸ 
با الیحــه ۱۳۹۹ نشــان می  دهد که 
دانشگاه به سمت هدف اصلی در حال 

حرکت است.
در عین حال در الیحه بودجه ۱۳۹۹ 
برنامــه »تربیــت دبیر« کــه برنامه 
جدیدی است برنامه های ذیل دانشگاه 

اضافه شده است.
در قانون بودجه ۱۳۹۸ دانشگاه تربیت 
دبیر شــهید رجایی ۶۵۰ دانشجوی 
کارشناســی مهارتــی )دبیــری( را 
پذیرفته است، در حالی که در الیحه 
بودجــه ۱۳۹۹ اعتبــارات مربوط به 
پذیــرش ۲۶۲۳ دانشــجوی دبیری 
لحاظ شده که رشد قابل توجهی است.

از سوی دیگر در قانون بودجه ۱۳۹۸ 
تعداد دانشــجویان کارشناســی غیر 
مهارتی، کارشناســی ارشد و دکتری 

این دانشگاه ۵.۷۰۳ دانشجو بوده که 
در الیحه ۱۳۹۹ به ۳.۰۹۵ دانشــجو 

تقلیل یافته است.
بنابراین می توان رویکرد دولت را هم 
اصاح وضع موجود دانشــگاه نسبت 
به هدف اولیه تشــکیل دانشگاه و هم 
گامی به سمت تربیت نیروی انسانی 

مورد نیاز آموزش و پرورش دانست.
دانشــگاه فنی وحرفه ای کــه وظیفه 
اصلی آن تربیت تکنســین اســت به 
صورت پلکانــی تعداد دانشــجویان 
کارشناســی خصوصاً کارشناســی 

پیوسته خود را افزایش داده است.
در ســال ۱۳۹۸ تعداد دانشــجویان 

کاردانی دانشــگاه حــدود ۱۲۲ هزار 
دانشــجو و تعــداد دانشــجویان 
کارشناســی با نوبــت دوم و مجازی 
حدود ۵۰ هــزار نفر بوده اســت، در 
صورتی که در الیحــه بودجه ۱۳۹۹ 
تعداد دانشــجویان کاردانی دانشگاه 
حدود ۹۸ هزار دانشجو، دانشجویان 
کارشناسی بیش از ۵۲ هزار دانشجو، 
دانشــجویان نوبــت دوم و مجازی و 
بین الملل نیز ۳۸ هــزار و در مجموع 
۹۰ هزار و ۵۱۵ دانشــجو پیش بینی 

شده است.
رشــد ۱۵۱ درصدی اعتبارات 
دوره کارشناســی دانشگاه فنی 

و حرفــه ای /   کاهش ۱۲ درصدی 
اعتبارات تربیت تکنسین

از مجموع اعتبارات دانشــگاه فنی و 
حرفه ای نیز ۵۶.۵ درصــد مربوط به 
آموزش های کاردانی مهارتی و مابقی 
به آموزش های دوره کارشناسی اعم از 
پیوسته و ناپیوســته اختصاص یافته 
است. در شرایطی که نیاز اصلی بازار 

کار به تکنسین است.
افزایش ۱۵۱ درصدی اعتبارات دوره 
کارشناسی دانشــگاه فنی و حرفه ای 
در برابر کاهــش ۱۲.۵ درصدی دوره 
کاردانی مهارتی برای تربیت تکنسین 
به عنوان انحراف از مسیر اصلی اشاره 

دارد.
هدف گذاری اسناد باالدستی برای 

مهارت آموزی چیست؟
در حالی کــه طبق مــاده ۶۶ قانون 
برنامه ششم توسعه سهم آموزش های 
مهارتی از کل نظام آمــوزش عالی از 
۲۰ درصد در سال ۹۶ به عنوان سال 
ابتدایی برنامه باید تا سال ۱۴۰۰ به ۳۰ 
درصد برسد، اما افزایش اعتبارات دوره 
کارشناسی در برابر کاهش اعتبارات 
تربیت کاردان ها یا همان تکنسین ها، 
با سیاست های برنامه در جهت تقویت 
مهارت افزایی دانشــجویان مغایرت 

دارد.

تداوم سیاست مدرک گرایی به جای»مهارت آموزی«
سیاست معکوس اشتغالزایی

در حالی اســناد باالدســتی دولت را مکلف به افزایش سهم 
آموزش های مهارتی از نظام آموزش عالــی کرده که بودجه 
تربیت تکنسین در سال آینده کاهش و در مقابل بودجه پذیرش 

دانشجو در مقطع کارشناسی افزایش یافت.

حداقل عیدی کارگران ۳ میلیون تومان است
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل عیدی کارگران ۳ میلیون و ۳۲ هزار است ، گفت: پرداخت عیدی از بهمن تا اسفند انجام 
می شود.علی خدایی عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران در این شورا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد 
زمان پرداخت عیدی کارگران گفت: معموال عیدی کارگران پایان سال اسفند ماه پرداخت می شود، اما منعی ندارد که با حقوق بهمن 
نیز پرداخت شود، اما مهلت قانونی برای عیدی همان اسفند ماه است. وی در مورد میزان عیدی کارگران در سال جاری گفت: میزان 
عیدی هر سال به نسبت حداقل دستمزد کارگران تعیین می شود یعنی دو برابر حقوق پایه به شرط این که از سه برابر حد اقل مزد 
تجاوز نکند که امسال حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل دستمزد کارگران یعنی به میزان ۳ میلیون و ۳۲ هزار تومان و حداکثر 
عیدی ۴ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان خواهد بود.عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران در مورد میزان حداقل دستمزد کارگران در 
سال جاری گفت: حداقل دستمزد امسال یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان است.خدایی در مورد جلسات کمیته مزد کارگران گفت: 
قرار بود دوشنبه این هفته جلسه کمیته مزد برگزار شــود که به خاطر همزمانی با مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی برگزار نشد و 

به شنبه هفته آینده موکول شد.
وی تاکید کرد: سومین جلسه کمیته مزد کارگران هفته آینده برگزار می شود، اما هنوز جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین 

حداقل دستمزد در سال آینده تشکیل نشده است.

استفاده از بازپرداخت وام های اشتغال روستایی برای تسهیالت جدید
وزیر کار گفت: باقی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی با استفاده از 

منابع صندوق توسعه ملی با نرخ  های جدید به ریال تبدیل و در اختیار کارآفرینان شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر قرار می گیرد.
طرح دولت ویژه اشتغال روستایی و عشایری و همچنین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی بهمن ماه سال ۹۶ با پرداخت تسهیات 
یارانه دار، با اختصاص ۱.۵ میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی آغاز شد تا با تخصیص مرحله ای منابع این صندوق به چهار موسسه 
عامل مجری طرح و تلفیق منابع داخلی بانک ها در مجموع معادل ریالی ۱۲هزار میلیارد تومان برای اشــتغال روســتایی و عشایری 
اختصاص یابد.بر اساس این طرح قرار بود معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دالر )حدود ۶ هزار میلیارد تومان( از محل صندوق توسعه ملی نزد 
موسسات عامل )بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی( سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسســه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.در 
راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات مذکور حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای 
پرداخت تسهیات اشتغال روستایی اختصاص می یابد. اما مطابق آمار دولت تا کنون ۱۰ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار که معادل ۸۱ 
درصد اعتبار اشتغال روستایی است، برای طرح های اشتغال روستایی و عشایری پرداخت و از محل این پرداخت ها بیش از ۲۵۰ هزار 

شغل ایجاد شده است. طبق گزارش ارائه شده از سوی دولت با ۱۰هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان حدود ۲۵۰هزار شغل ایجاد شده است.

استخدام فروشنده در شهرهای 
اصفهان و کاشان

یک مجموعه ی تولیدی ، بازرگانی فرش 
ماشینی جهت واحدهای فروشگاهی خود 
در شهرهای اصفهان و کاشان از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 فروشنده

جنسیت: آقا ، خانم
توانمند

مسئولیت پذیر
با روابط عمومی باال

info@carpet110.com

بنابراین می توان 
رویکرد دولت را هم 
اصالح وضع موجود 

دانشگاه نسبت به 
هدف اولیه تشکیل 

دانشگاه و هم گامی به 
سمت تربیت نیروی 

انسانی مورد نیاز 
آموزش و پرورش 

دانست.
دانشگاه 

فنی وحرفه ای که 
وظیفه اصلی آن 

تربیت تکنسین است 
به صورت پلکانی 

تعداد دانشجویان 
کارشناسی خصوصًا 
کارشناسی پیوسته 
خود را افزایش داده 

است.

مهر

گزارش

ISFAHAN
N E W S

گزارش

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به 
بحث رسیدگی به قانون اشتغال مناطق آزاد گفت:یکی از درخواست هایمان برای 

برگزاری جلسه شورای عالی کار رسیدگی به قانون مناطق آزاد است.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه قرار بود طی 

این هفته جلسه شورای عالی کار برگزار شود گفت: یکی از 
موضوعات مورد توجه ما در جلسه بحث رسیدگی به قانون 
اشتغال مناطق آزاد بود. یکی از درخواست های ما در جلسه 
گذشته شورای عالی کار بحث رســیدگی به قانون اشتغال 

مناطق آزاد بود .
 وی با اشاره به اینکه  اشــتغال کارگران در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی یکی از موضوعات مهم در جلسات است گفت: در چند 
ماه گذشته در راستای مصوبه مجلس شاهد رشد تعداد مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی بودیم. متأسفانه در مناطقی که از شمول 
قانون کار خارج است،اشــتغال تحت قوانین خاص صورت می 
گیرد،در حال حاضر بیش از یک پنجم کارگران کشور مشغول 
به کار هستند و این در حالی است که وزارت کار به عنوان متولی 
اصلی روابط کار در کشــور، هیچ نظارتی بر این حوزه ها ندارد و 

عماً قوانینی که مختص این حوزه ها باشد اجرایی نمی شود.
 نماینده کارگران در شــورای عالی کار با اشاره به قانون اشتغال 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد:آخرین ماده این قانون تاکید 
کرده که کلیه ی مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی در 
این مناطق الزم الرعایه هســتند و عماً  هیچ کدام از این مقاوله نامه ها و توصیه 
نامه های سازمان بین المللی کاردر مناطق آزاد اجرا نمی شود و هیچ نهادی وجود 

ندارد که این موضوعات را پیگیری کند.
خدایی بیان کرد:یکی از مشکات در بحث مناطق آزاد این است که در این مناطق 
قوانین باالدستی از جمله قوانین کار را اجرا نمی کنند و به دنبال از بین رفتن این 

قوانین هستند،از سوی دیگر تعدادی از افراد را از تحت پوشش خارج می کنند.
 وی با بیان اینکه تعداد جمعیت شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شدت 
افزایش یافته است گفت: در جلسه شورای عالی کار دوپیشنهاد در زمینه ملغی 
شدن قانون اشــتغال مناطق آزاد دارم. ارائه طرح یا الیحه برای لغو کامل قانون 
اشتغال مناطق آزاد ویژه اقتصادی. پیشنهاد نمایندگان کارگران این است که این 
قانون لغو شــود.  خدایی با بیان اینکه با توجه به گسترش مناطق آزاد، کارگران 
این مناطق، از قانون کاِر ســرزمین اصلی تبعیت کنند افزود: ما حق نداریم یک 
قسمت از جامعه را با هر تصمیمی از حقوق قانونی محروم کنیم؛ در سال های اخیر 
هر جایی از کشور را که میل داشــته اند، خیلی راحت منطقه آزاد معرفی کرده و 
در نتیجه، همه ی حقوق حمایتی کارگران سلب شده است؛  بنابراین خواسته ی 
اول ما لغو قانون اشتغال در این مناطق است و اگر این اتفاق نیفتاد، خواستار این 

هستیم که ماده ۵۱ همان قانون به صورت جدی پیگیر باشیم.
 نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی بر لزوم اجرایی شدن تمام مقاوله نامه های بین المللی از جمله 
مقاوله نامه های ۸۷و ۹۸ سازمان بین المللی کار تاکید دارد افزود:کارگران مناطق 

آزاد باید تشکل داشته باشند تا بتوانند از حقوقشان دفاع کنند.

رسیدگی به وضعیت کارگران مناطق آزاد در شورای عالی کار

بازار کار

استخدام بهرویش پارس
بهرویش پارس جهت تکمیل کادر خود 

در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر 
دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس فنی و فروش تلفنی

کارشناس فنی و فروش در رشته کشاورزی
رشته کشاورزی

آقا یا خانم
تلفن ۰۳۱۳۷۷۳۷۸۴۸

استخدام کارشناس فروش اینترنتی 
)دیجیتال مارکتینگ( پاره وقت

یک استارتاپ تولیدی جهت تکمیل کادر 
خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط 

زیر دعوت به همکاری می نماید.
 کارشناس فروش اینترنتی

جنسیت: آقا، خانم
همکاری به صورت پاره وقت

دارای روحیه خاق، با انگیزه باال و پر انرژی
آشنا به اصول بازاریابی اینترنتی و تبلیغات 

فضای مجازی
کار در بخش فروش و بازاریابی
تسلط کافی به زبان انگلیسی

تسلط کامل به برنامه های آفیس و آشنایی 
با فتوشاپ

farvahar999@gmail.com

استخدام شرکت چاپ و بسته بندی 
آنیل پک

شرکت چاپ و بسته بندی آنیل پک جهت 
تکمیل نیروی انسانی خود در استان 

اصفهان ، شهرک صنعتی جی از افراد واجد 
شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 طراح و گرافیست
جنسیت:آقا

حداقل ۲ سال سابقه کار
مسلط به نرم افزارهای طراحی 

فتوشاپ،ایاستریتر
آشنا با چاپ

رشته تحصیلی مرتبط
بیمه و سرویس دارد.
تلفن ۰۳۱۳۸۱۰۸

hrm@anilpack.com ایمیل

»اشتغال ناقص« و بررسی جزئیات 
آماری آن در سه سال گذشته

 افراد دارای اشتغال ناقص شامل شاغانی است که به 
دالیل اقتصادی همچون رکود کاری، پیدا نکردن کار 
با ساعت کار بیش تر و قرار داشتن در فصل غیر کاری، 
کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده اند و آماده انجام کار اضافی 

هستند.
با توجه به تحوالت بازار کار کشــور در سال های اخیر، 
بررسی برخی شاخص های آن می تواند حاوی اطاعات 
مهم برای کارشناسان و فعاالن این عرصه داشته باشد.

اشتغال ناقص یکی از شاخص های مهم بازار کار است 
و آمارها نشان  از آن دارد که این شاخص از سال ۱۳۹۶ 
تا کنون همواره بین ۲ تا ۲.۵ میلیون نفر متغیر بوده و 
روند کاهش داشته است که با توجه به شرایط باید مورد 

توجه قرار گیرد.

به عبارتی این افراد به دالیل مختلف مجبور هســتند 
کمتر از میزان اســتاندارد در هفته کار کنند. کار این 
افراد تحت عنوان اشتغال ناقص شناخته می شود، چرا 

که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند.
به طور خاصه می توان گفت که اشــتغال ناقص تحت 
تاثیر سطح تولید، مناسبات سرمایه داری و نیروی کار 

فصلی است.
شرایط اقتصادی و تحریم های آمریکا باعث شده برخی 
از بنگاه های اقتصادی تعطیل و تعدادی نیز تولید خود 
را کاهش دهند و این امر موجب کاهش ســاعت کار و 

اشتغال ناقص شده است.
مناسبات سرمایه داری کشورها یکی از مهمترین دالیل 
اشتغال ناقص است که در سال های اخیر این روال در 
کشور ما نیز پیش گرفته شده اســت. به این شکل که 
برخی از کارفرماها برای اینکه بــه تعهدات خود عمل 
نکند از نیــروی کار نیمه وقت اســتفاده می کند. این 

کارفرماها برای پرداخت نکردن حقوق و مزایا و تعدیل 
نیروی کار خود از نیروهایی کار موقت و ساعت محدود 

استفاده می کنند.
در شــرایطی که درآمد افراد شــاغل تمام وقت کفاف 
زندگی آنها را نمی دهد و برای کســب درآمد بیشــتر 
به شغل های دوم و ســوم رو می آورند در مقابل برخی 
حاضر می شوند با دســتمزد و ساعت کار کمتر و بدون 
مزایا به صورت نیمه وقت کار کنند و در برخی موارد در 

آمارگیری ها به عنوان شاغل محسوب می شوند.
کار فصلی همچون کشاورزی و بنایی هم از شاخص های 
موثر در اشتغال ناقص اســت. به این شکل که نیروی 
کار در حوزه کشاورزی بسته به فصل کشت و زرع کار 
می کنند و پس از اتمام این دوره بیکار می شوند. البته 
سال گذشــته با وجود بارش های سنگین شاهد رونق 
بخش کشــاورزی بودیم اما بازهم تاثیر چشمگیری بر 

شاخص بیکاری نداشته است.

بررسی اشتغال ناقص در سه سال گذشته 
براساس گزارش مرکز آمار سال ۱۳۹۶، ۱۰.۵ درصد از 
جمعیت فعال و ســال بعد از آن )۱۳۹۷( این رقم ۰.۳ 

درصد افزایش یافته است.
بررسی روند اشتغال ناقص در ســال ۱۳۹۸ نیز نشان 
می دهد که در بهار، تابســتان و پاییز اشــتغال ناقص 
نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است. به این 
شکل که در بهار امسال از ۲۴ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر 
شاغل، ۲ میلیون و ۴۵۳ هزار نفر )۱۰ درصد( اشتغال 

ناقص داشتند.
کاهش اشتغال ناقص در تابستان به دلیل رشد مشاغل 
کشاورزی و ســاختمانی ادامه می یابد و به ۸.۸ درصد 
جمعیت شاغل می رسد. اما در پاییز  سال جاری دوباره 
شاهد رشد ۱.۷ درصد اشتغال ناقص نسبت به تابستان 
هستیم به این صورت که ۲ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر از 

جمعیت شاغل، اشتغال ناقص دارند.

در عین حال این نوع اشتغال همیشه بد نیست و برخی 
افراد همچون دانشــجویان و یا برخی افراد بنا به دلیل 
شرایطی که با آن مواجه هســتند خواهان اشتغال به 
صورت موقت هستند. اما چنانچه اشتغال ناقص به دلیل 
رکود بازار کار باشد، افراد از مزایای قانون کار همچون 
بیمه تامین اجتماعی محروم شوند و مدت بیشتری این 

روند ادامه یابد یک نقطه ضعف برای بازار کار است.

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

استخدام مهندسی ارتباطی
 پیام پرداز

شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز به 
منظور تکمیل تیم فنی خود در استان 

اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 
همکاری می نماید.

 کارشناس تست نرم افزار
جنسیت: آقا ، خانم

مسلط بر مفاهیم شبکه های کامپیوتری
آشنا با ابزارها و محصوالت امنیت شبکه

اطاعات تماس
hr@payampardaz.com ایمیل
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Iran’s steel production 
capacity is expected to reach 
43.6 million tons by the end of 
the next Iranian year (March 
20, 2021), while the actual 
production is estimated to hit 
31.1 million tons by utilizing 
71% of the nominal capacity.
The Iranian Mines 
and Mining Industries 
Development and 
Renovation Organization 
announced the above in a 
new report.
IMIDRO also expects direct-

reduced iron production 
capacity to reach 37.2 
million tons by the end 
of next Iranian year, while 
the actual production is 
estimated to reach 33.6 
million tons by utilizing 90% 
of the nameplate capacity, 
according to Financial 
Tribune. Pellet production 
capacity is expected to reach 
66.4 million tons, as actual 
production is predicted to 
reach 55.3 million tons by 
using 83% of the capacity.

CBI Says Will 
Calm Currency 
Market
Currency rates again 
pushed upwards 
on Tuesday, amid 
heightened political 
tensions in the region, but 
the Central Bank of Iran 
was quick to announce 
that there is no need for 
anxiety.
The US dollar reached 
138,000-139,000 rials 
in Tehran free market 
on Tuesday, slightly 
higher than Monday's 
close. It was traded 
at lower rates in CBI-
affiliated exchange 
shops, Financial Tribune 
reported.
Likewise, the euro gained 
1% on Tuesday and 
was priced at 149,880 
rials, according to 
Eghtesadnews.com.
Forex rates embarked 
on the ascending order 
from  Friday, spurred by 
escalation in political 
and military tensions in 
the region and investor 
pessimism over what 
holds for the future. The 
USD was traded below 
130,000 rials a day 
before. 
Market analysts say the 
expectation that the 
CBI will intervene and 
control the rates (as it has 
done in past) prevented 
further speculation in the 
market.
Abdolnasser Hemmati, 
the CBI governor, assured 
the public about the 
bank’s supervision over 
the market, saying that 
there will be no dramatic 
jump in rates. 
"There is no need to be 
worried about any shock 
in currency rates, we 
have efficient tools [to 
control the rates]," ILNA 
quoted him as saying. 
Rates at CBI-affiliated 
moneychangers, which 
act as the regulatory wing 
of the CBI in the currency 
market, have not seen 
much fluctuation since 
the start of the week, 
meaning that the CBI 
has not yet taken any 
noticeable measure 
to control prices.  CBI 
exchange bureaus sold 
each greenback for 
134,000 rials, up about 
0.4% compared to the 
day earlier. 
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Iran's Steel Production Capacity 
Projected to Top 43m Tons

On Wednesday, Boeing's 
shares plummeted by 2.3% 
($3.4bn) after a Ukrainian 
Boeing 737-800 aircraft 
crashed in Tehran due to 
encountering a technical 
glitch. On Thursday, the 

stock rose by 3% after unnamed 
Pentagon officials claimed that 
the Ukrainian passenger plane 
was most likely brought down 
by anti-aircraft missiles, and US 
President Donald Trump implicitly 
supported the claim. This has been 
read by analysists as an attempt 
to manipulate the stock market; 
a measure that would both 
overshadow Trump’s failure in Iraq 
and save Boeing from bankruptcy.
An article by Reuters on 12 March 
2019 discussed the close ties 
between Boeing and Trump after 
the 737 MAX plane crashed in 
Ethiopia that killed 157 people.
The Ethiopian crash followed one 
of a 737 MAX five months ago in 
Indonesia that killed 189 people.
The article mentioned that Boeing 
CEO Dennis Muilenburg told 
Trump, an aviation enthusiast, 
that the aircraft was safe and did 

not need to be grounded. Later in 
the day, aviation officials repeated 
that US flights of the plane would 
continue.
Trump has used Boeing products 
and sites as a backdrop for major 
announcements over the course 
of his presidency, according to the 
article
Trump has also put pressure on US 
allies to buy products from Boeing, 
the country’s second-largest 
defense contractor which received 
$104 billion in unclassified defense 
contracts between 2014 and 2018.
Boeing is also one of the largest 
US exporters to China, and 
Muilenburg told an aviation summit 

in Washington that purchases 
of its US-made aircraft by China 
could be part of a sweeping trade 
deal currently being negotiated, 
according to Reuters’ article.
Meanwhile, Iran’s civil aviation 
chief has rejected as “illogical 
rumors" reports that the Ukrainian 
plane that crashed south of the 
capital Tehran was hit by missiles.
“We can say that the airplane, 
considering the kind of the crash 
and the pilot’s efforts to return it 
to Imam Khomeini airport, didn’t 
explode in the air. So, the allegation 
that it was hit by missiles is totally 
ruled out,” the official noted.

Iran-Armenia trade 
relations with Eurasia 
Treaty enhanced
 According to the head of the Iran-Armenia Joint 
Chamber, the Eurasian Pact has had a significant 
impact on Iran-Armenia trade relations.
In an interview with IRNA on Friday, on Iran-
Armenia trade after the Eurasian Pact, Hervik 
Yarijanian said that the Iranian and Armenian 
parties are using tariff discounts on the pact and 
there has been no problem in using the tariffs.
He went on to say that the volume of trade with 
Armenia during this period the treaty has been 
implemented is very different from a similar 
period. Turkey used to dominate the Armenian 
market, but now the goods that Iran produces 
are cheaper than Turkey, which has given us a 
competitive advantage.
Yaryjanian said of the exchange of goods between 
the two countries and stated that the major items 
exported from Armenia to Iran are meat. Iran 
also exports polymer raw materials, machinery, 
industrial gases, manufactured artifacts, leather 
to Armenia.
He added that Iran's export capability is much 
higher than that of Armenia, adding that traders 
have not been very adapted with the agreement, 
as some activities are carried out by Iranian 
businessmen residing in Armenia, and hopefully 
with the expansion of the situation, other traders 
will be attracted to this market.

South Pars Output Up 7%
 To speed up gas production from South Pars Gas 
Field in the Persian Gulf, an offshore deck of phase 
23 was linked to Iran Gas Trunkline (IGAT) on 
Tuesday, deputy operator of the phases said.
“The new platform (SPD 23) has increased the 
field’s output by 14 million cubic meters per day,” 
Aliasghar Sadeqi was quoted as saying by IRNA.
Production in the giant field now is 658 mcm/d 
-- up 7% compared to October 2019, Financial 
Tribune reported.
“The rig produces 100 tons of sulfur and 20,000 
barrels of condensates a day,” he said, adding that 
it also helps process 250,000 tons of liquefied gas 
and 250,000 tons of ethane per annum.
The 2,500 ton deck, constructed by the Iran 
Marine Industrial Company (Sadra), was moved 
to the designated offshore spot in October. 
Iranian engineers designed and built the deck and 
local companies supplied 60% of the equipment 
for the huge structure.
Referring to the satellite rig 24B, which was 
installed in November, he noted that hook up 
operations will be completed in February and the 
platform will start injecting 14 mcm of gas per day 
into IGAT in March.As other phases (14, 22, 23 
and 24) gradually go on stream, Iran is expected 
to produce 750 million cubic meters of natural gas 
from South Pars by March 2021.
The third offshore deck of Phase 14 started gas 
production late last month and added 14 mcm/d 
to the  output.
Referring to the fourth and last deck of the phase, 
the official said the platform, which has made 
92% progress, is being constructed at Sadra yard 
in Bushehr Province. It will be completed and 
installed by March.
Phase 14 onshore facilities, namely processing 
trains, sulfur recycling plants and gas injection 
units linked to Iran’s Gas Trunkline, are 
operational.
The phase has four decks (14B, 14D and two 
satellite platforms), of which three are operating.
SP is divided into 24 phases in the first stage. Most 
of the phases are now operational. 

The US claim that a Ukrainian Boeing 800-737 aircraft 
crashed in Tehran after being hit by a missile has been 
read by analysists as an attempt to manipulate the stock 
market; a measure that would both overshadow Trump’s 
failure in Iraq and save Boeing from bankruptcy.

US claim of Boeing 737 plane being hit by missiles 
an effort to manipulate stock market: analysts
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Meanwhile, Iran’s 
civil aviation chief 
has rejected as 
“illogical rumors" 
reports that the 
Ukrainian plane 
that crashed 
south of the 
capital Tehran 
was hit by 
missiles.

ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz 
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

economy
News

ISFAHAN
N E W S

Currency

USD 42000

46819

55119
43289

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,549.96 $

We are waiting to 
establish a joint 
bank with Iraq; Iran 
official

Head of the Iran-Iraq Joint Chamber 
of Commerce Yahya Al-e Eshaq 
highlighted we are waiting for new era 
to establish a joint bank with Iraq.

Speaking to ILNA news agency, 
Yahya Al-e Eshaq said that before 
the martyrdom of IRGC Qods Force 
Commaner Lieutenant General Qassem 
Soleimani, our enemies were trying 
to cut ties between Iran and Iraq in all 
areas, especially the economy.
"But now relations between the two 
countries will improve in all areas."
In response to the question, why 
has Iran not invested in Iraq's oil 
production and refining sector, he said 
the main obstacle was the United States 
because Washington was the main 
opposition to the stability of relations 
in all areas.
The IRGC Aerospace Force started 
heavy ballistic missile attacks on US 
Ein Al-Assad airbase in Southwestern 
Iraq near the border with Syria and a US 
operated airbase in Erbil in retaliation 

for the assassination of IRGC Qods 
Force Commander Lieutenant General 
Qassem Soleimani.Iraq enjoys good 
capacities for joint investment in the 
field of power plant, refinery and food 
industries, Al-e Eshaq added."Iran's 
nine-month export volume to Iraq was 
$ 6 billion."Relations between Iran and 
Iraq have increased greatly since the fall 
of Saddam Hussein in Iraq in 2003. Iran 
was the first country that recognized 
the governing system in Iraq after the 
Saddam fall.
The targeted assassination attack 
represents a dramatic escalation 
by the US toward Iran after months 
of tensions. The tensions take root 
in Trump’s decision in May 2018 to 
withdraw the US from Iran’s nuclear 
deal with world powers, struck under 
his predecessor.



Iran-Ukraine joint 
meeting held to 
investigate clues for plane 
crash in Tehran
 Iranian and Ukrainian experts meet in Tehran 
on Thursday to investigate the causes of the 
Ukrainian Airlines plane crash.Canadian 
and Swedish authorities have been invited to 
cooperate in the investigation into Wednesday's 
crash, the Iranian Civil Aviation Organization said 
in a statement.The first joint meeting between 
Iranian and Ukrainian experts, sent to Tehran to 
investigate the incident, has already taken place, 
according to the organization.On Wednesday, a 
Boeing 737 belonging to Ukraine International 
Airlines has crashed due to technical problems 
after take-off from Iran's Imam Khomeini airport 
with at least 170 passengers and crew, mostly 
Iranians, on board.The airplane took off from 
Tehran Imam Khomeini International Airport 
and was heading to Ukrainian capital city Kyiv.
According to the spokesperson of Iran’s aviation 
organization, the exact numbers of people on 
board were 167 passengers and nine crew 
members, including 70 men, 81 women, and 15 
children.He said that on board were 82 Iranians, 
63 Canadians and 11 Ukrainians, which included 
two passengers and the nine crew. There were also 
10 Swedish, four Afghan, three German and three 
British nationals, he said.

Venezuela to stand by 
Iran to fight against global 
arrogance
Venezuelan Minister of Defense Vladimir Padrino 
López in a phone talk with Iranian Minister of 
Defense Brigadier General Hatami on Thu. said 
that Venezuela will stand by Iran in the fight 
against the global arrogance.
He praised salient measures taken by 
martyr Lt. Gen. Soleimani in the fight against 
terrorism and global arrogance and said, “we 
witnessed that millions of people from across 
the world held massive funeral procession for 
the assassination of Lt. Gen. Soleimani who 
played a very constructive role in the fight 
against terrorism.”Bolivarian Republic of 
Venezuela strongly condemns US terrorist act 
in assassinating Gen. Soleimani, he said, adding, 
“on behalf of all commanders of the Armed Forces 
and people of Venezuela, I express my deepest 
condolences on the martyrdom of Gen. Soleimani 
to you and noble people of Islamic Iran.”For 
his part, Iranian Minister of Defense Brigadier 
General Hatami expressed his thanks to the 
revolutionary positions of Venezuelan President 
Nicolas Maduro and other authorities of the 
country for attending the Iranian Embassy in 
Venezuela for paying tribute to the martyr Lt. Gen. 
Soleimani.”

US House passes resolution to 
restrict Trump’s war powers 
against Iran

In a 224-to-
194 vote on 
Thursday, the 
D e m o c r a t i c -
c o n t r o l l e d 
House approved 
War Powers 

Resolution amid 
increased tensions 
between Iran and the 
United States following 
the US assassination of 
Iranian General Qasem 
Soleimani last Friday.
The vote reflected the 
deep divide in Congress 
between Democrats, 
who accuse Trump of 
acting recklessly in the 
assassination of Iran’s 
top general and Trump’s 
fellow Republicans who 
strongly support the 
president.
"The president has to 
make the case first, not 
after he launches an ill-

advised attack and then 
comes up with a reason 
why it was necessary and 
why it was legal," said 
Representative Eliot 
Engel, chairman of the 
House Foreign Affairs 
Committee.
M e a n w h i l e , 
Representative Mike 
McCaul, ranking 
Republican on the 
foreign affairs panel, said, 
"Instead of supporting 

the president, my 
Democrat colleagues are 
dividing Americans at a 
critical time."
McCaul said the 
resolution would "tie the 
president's hands."
While the majority of 
Republicans opposed the 
resolution, at least two 
GOP senators, Rand Paul 
and Mike Lee, expressed 
support for it.
Now that passed in the 

House, the measure 
will be sent to the 
Republican-controlled 
Senate, where its fate 
remains unclear.
If passed by the House 
and Senate, the measure 
does not need to be 
signed by Trump for it to 
go into effect.
Meanwhile, the White 
House issued a statement 
opposing the resolution 
as "misguided".

The US House approved a resolution 
that aims to prevent President Donald 
Trump from further launching a military 
attack against Iran.
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Iran dismisses speculations on 
plane crash
Spokesperson for the Iranian Foreign Ministry Abbas 
Mousavi has dismissed suspicious speculation about a 
Ukraine International Airlines plane that crashed near 
Tehran.
In a statement on Thursday night, the Foreign Ministry 
spokesman dismissed the suspicious speculation that the 
Western media sources have raised about the crash of a 
Ukrainian passenger plane in Iran.
“The Islamic Republic of Iran has begun investigation 
into the cause of this plane crash in accordance with the 

international standards and the ICAO’s (International Civil 
Aviation Organization’s) criteria, and has invited Ukraine, 
as the owner of the plane, and the Boeing company, as the 
plane manufacturer, to take part in the investigation,” he 
explained.
Mousavi once again offered condolences to the families of 
victims of the plane crash, adding, “The Islamic Republic of 
Iran welcomes the presence of experts from the countries 
whose nationals have been killed in the tragic incident, 
and requests the Canadian prime minister and any other 
government with information about this issue to give the 
information to the committee investigating the incident 
in Iran.”

His remarks came after 
unnamed American 
officials claimed that the 
Ukrainian passenger 
plane was most likely 
brought down by anti-
aircraft missiles.
The unnamed US officials 
alleged that the Ukrainian 
airliner, whose crash killed all 
176 people aboard, was most likely 
brought down accidentally by Iranian 
anti-aircraft missiles.

McCaul said 
the resolution 
would "tie the 
president's 
hands."
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Iran Says Will Not Give Black 
Box of Crashed Plane to Boeing
 The Civil Aviation Organization of Iran said it will not 
hand over flight recorders from the Ukraine International 
Airlines Boeing 737-800 plane that crashed near Tehran 
on Wednesday, either to the aircraft’s manufacturer or US 
aviation authorities.
The statement was issued on Wednesday as the leaders of 
Ukraine and Canada, a number of whose citizens died in the 
crash, vowed to identify the cause of the incident.
On Wednesday morning, a Boeing 737 plane operated by 
Ukraine International Airlines crashed shortly after takeoff 
from the Imam Khomeini International Airport in southwest 
Tehran, killing all 179 people on board, including 147 
Iranians.
The announcement by head of the Civil Aviation Organization 
of Iran, Ali Abedzadeh, followed the launch of an urgent 
inquiry into the crash by the Ukrainian government, which 

rowed back on an earlier statement ruling out a terrorist act, 
The Guardian reported.
Speaking after the black box flight recorders were found at the 
crash site, Abedzadeh said, “We will not give the black boxes to 
the manufacturer and the Americans. It’s not yet clear which 
country the black box will go to for the investigation.”
“This accident will be investigated by Iran’s aviation 
organization, but the Ukrainians can also be present during 
the incident’s investigation,” he added.
The Ukraine International Airlines flight PS752 disappeared 
from flight trackers a few minutes after its delayed takeoff 
from Tehran, apparently suffering a catastrophic incident 
that caused it to break up in flames over farmland outside the 
city with crew unable to issue a mayday alert.
Under the rules of the International Civil Aviation 
Organization, of which Iran, Ukraine and the US are all 
members, air crash investigations are led by the country 
where the accident occurred.
Iranian officials said they suspected a mechanical issue 

brought 
down the three-and-a-half-

year-old Boeing 737-800, an assessment Ukrainian officials 
initially agreed with but later backed away from while the 
investigation is ongoing.
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Iran's small 
slap encouraged 
whole world to 
oppose US
Iran's small slap dared 
the whole world to 
oppose the United States 
and cause the collapse 
of the fragile image of 
the global arrogance, 
said the Border Guard 
Commander of Iran.
Brigadier General 
Qasem Rezaee 
made the remark 
Thursday evening in 
a commemoration 
ceremony of Lieutenant- 
General Qasem 
Soleimani and his 
companions.
He highlighted that the 
martyrdom of Qasem 
Soleimani has united the 
Islamic world, especially 
those within the region, 
because before his 
martyrdom, there were 
threats of discord in 
Iraq, Syria and Iran.
Gen. Rezaee stressed 
that the events after Gen. 
Soleimani's martyrdom 
have affected the 
whole world that 
establishing unity in 
the Muslim world, the 
crucial decision of the 
Iraqi Parliament on 
American terrorist 
troops to withdraw, 
unparalleled funeral 
procession of the Martyr 
and his companions 
and ultimately 
thwarting many 
seditions are among 
the most important 
achievements.
Pointing to the IRGC's 
measure to target Ain-
al Assad al-Assad base, 
the Iranian commander 
made the remark that 
more important than 
the casualties and 
weapons inflicted on 
US terrorist forces is the 
breaking of their fragile 
prestige, which is now 
irreversible and dared 
other countries around 
the world to stand 
against the US.
He said: Along with 
the sadness of losing 
the proud ruler of the 
Islamic world, we must 
recognize and act on his 
message that it is the 
duty of all people and 
Muslims.
Lieutenant General 
Soleimani and the acting 
commander of the Iraqi 
Popular Mobilization 
Units (PMU) - known 
as the Hashd al-
Shaabi - Abu Mahdi Al-
Mohandes, who were 
separately leaving 
Baghdad airport in two 
cars were targeted and 
assassinated on Friday, 
Jan, 3.

Iran
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Iran urges all parties 
involved, including 
Boeing, to aid with 
Ukrainian plane 
crash probe
 Iran has urged all parties involved, 
including American multinational aviation 
corporation Boeing, to contribute to a 
probe into a Ukrainian plane crash near 
the capital Tehran that killed all 176 people 
aboard.
“According to international regulations, 
representatives from the civil aviation 
agency of the country where the crash 
has taken place (Iran), the civil aviation 
agency of the country which has issued 
the airworthiness certificate (Ukraine), 
the owner of the airliner (Ukraine 

International Airlines), the aircraft 
manufacturer (Boeing Co.), and the jet 
engine manufacturer (CFM International) 
can participate in the investigation process. 
A delegate from Ukraine is already in Iran. 
We call upon Boeing Co. to dispatch its own 
representative to participate in the process 
of reading the black box data,” Ali Rabiei, 
spokesman for the Iranian administration, 
said in a statement released early on Friday.
He also urged all parties involved, 
including American multinational aviation 
corporation Boeing, to contribute to a 
probe into a Ukrainian plane crash near 
the capital Tehran that killed all 176 people 
aboard.
“We also welcome the participation of all 
countries which have lost their nationals 
in the mishap,” the statement pointed out.
Rabiei then roundly dismissed the 
Pentagon’s allegations that missiles 

downed the Ukrainian jet, saying, “No one 
will assume responsibility for such a big 
lie once it is known that the claim had been 
fraudulent.”
“It is unfortunate that the psychological 
operation of the US government, and those 
supporting it knowingly and unknowingly, 
are adding insult to the injury of the 
bereaved families and victimizing them for 
certain goals by propagating such fallacies,” 
the senior Iranian official pointed out.



De-escalation viable only after US withdrawal from 
region: Hatami
 Iranian Defense Minister Amir Hatami told his Japanese counterpart Tarō Kōno 
that tensions in the region will be resolved once the US ends its occupationist and 
interventionist presence in the region.In a telephone conversation with his Japanese 
counterpart Tarō Kōno, Iranian Minister of Defense Brig. Gen. Amir Hatami described 
the assassination of a country’s top military official by another country on the soil of a third 
country as an “unprecedented” and “great” crime, adding “according to a UN Security Council 
resolution, the US action is a true example of state terrorism.”Brigadier General Hatami cited the 
presence of Americans as the main cause of tensions and instability in the region and said, "in order to de-escalate and 
establish security and stability in the region, we must end the occupation and intervention of the US as soon as possible."

 Iran's Ambassador to 
Spain Hassan Qashqav said 
on Thursday that Iran's 
response to US terrorist 
act was a legal, calculated 
and intelligent measure.
In an interview with 
Spanish laSexta TV, he 
commented on the latest 
developments regarding 
Iran and the US, saying 
that most of the freedom-
seekers acknowledge 
that US terror act to 
assassination Lieutenant 
General Soleimani is 
violation of Iraqi national 
sovereignty and against all 
international regulations.  
Asked about Iran missile 
attacks on US military 
base in Iraq, he said that 
the goal of the strike was, 
as the Supreme Leader 
said, a slap in the face of the 
criminal.
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President described the incorrect, 
harmful calculations of the United States 
as the result of their lack of knowledge 
about Iran and the region and stressed 
that the European Union must take 
stances independent from Washington 
and do not let Iran become completely 
disappointed in Europe.
President of the Islamic Republic of Iran 
spoke with President of the European 
Council Charles Michel by telephone on 
Thursday and said, "The European Union 
is a major power in the world with a heavy 
responsibility and if it wants to contribute 
to regional peace and stability, Tehran is 
ready to cooperate with it".
During the phone call that was initiated 
by President Charles Michel on Thursday, 
President Hassan Rouhani said, "Iran is 
ready to cooperate more closely with the 
European Union and we believe that the 
opportunity for cooperation should not 
be lost".
Referring to the condolences of the 
President of the European Council over 
the recent incidents, Dr Rouhani said, 
"Mass demonstrations from Kashmir 
to Iraq and Lebanon following the 
assassination of Lieutenant General 
Qasem Soleimani show the martyr's great 
popularity and role in the stability and 
security of the region".
Dr Rouhani said, "The US committed 
economic terrorism by stepping up 
economic sanctions against Iran even 
on medicine and food and violated 
all international regulations by 
assassinating Iran's major commander, 

and Europe must respond to these US 
terrorist acts"
In response to the President Michel's 
remarks, Dr. Rouhani emphasized, "Iran 
and Europe want stability in the region 
and strengthening of the JCPOA, and it is 
very important for us that Europe, China, 
and Russia play their important role in 
preserving the JCPOA in order to secure 
Iran's interests".
Dr. Rouhani described Iran's five steps 
in reducing its JCPOA commitment as 
restoring balance, stating, "Iran will 
continue to cooperate with the IAEA".
During the phone call, President of 
the European Council expressed his 
condolences over recent incidents in 
Iran, saying, "The JCPOA was the result of 
a 10-year negotiation and the EU will do 
its best to save the agreement".
"Europe is making every effort to play 
a positive role in global and regional 
political dynamics, and has repeatedly 
called on the United States in recent days 
to avoid further escalation of tensions in 
the region," said Charles Michel.
"We are concerned about developments in 
the region and invite all parties to exercise 
restraint," he added.
The President of the European Council 
also praised Iran's cooperation with the 
International Atomic Energy Agency in 
spite of the suspension of its obligations.

“Missile attacks on one of the most 
important US bases were the start of a major 
operation that would continue throughout 
the region”, he said, adding, “We didn't seek 
to kill. We sought to hit the enemy's military 
machine.”
“The assassination of Lt. Gen. Soleimani was 
one of US’ greatest historical and strategic 
mistakes,” Hajizadeh noted.
He went on to say, “We fired 13 missiles at 
US military bases in Iraq, but we were ready 
to fire several hundred missiles in one or 
two hours.”
“We thought it might take two or three 
days or a week if two sides did not practice 
self-restraint, so we had prepared several 
thousand missiles,” added the commander.
Stating, “We were not seeking to kill anyone 
in the operation, however, tens of people 
were killed and some were injured, which 
its statistics will be known,” he said, “If we 
were going to kill more, we could design the 
operation so that at least 500 military forces 
be killed, and if they responded in the next 

step, we would have changed our position 
and had no obligation to save the lives of 
US troops. We would have killed at least 
5,000 in the second and third steps within 
48 hours.”
Hajizadeh said, “We thought the Americans 
would attack, but they didn't,” adding, “They 
were waiting for a slap in their face and they 
became a little calm when they faced it.”
Emphasizing that all of Iran’s missiles hit 
the targets, he said, “The Americans did 
not shoot any shot despite having ample 
facilities, they could not confront.”
The United States terrorist forces 
assassinated Lt. General Soleimani and 
Abu Mahdi al-Muhandis, the second-
in-command of Iraq’s pro-government 
Popular Mobilization Units (PMU) — better 
known as Hashd al-Sha’abi — in an airstrike 
at Baghdad’s international airport early on 
Friday.
In the first step of hard revenge on the 
US over the assassination of Lt. General 
Soleimani Iran's IRGC force fired tens of 
ballistic missiles at Ain Al-Assad base in 
Iraq on Wednesday. Ain al-Assad is an Iraqi 
airbase that the US terrorist forces are 
stationed there.
He also said that identifying targets was an 
important issue for us but very quickly we 
identified from where the US attack had 
been carried out against us. 

Rouhani to EC pres.:
US' miscalculations result of lack of 
knowledge about Iran, region

Missile attacks to continue on US bases 
throughout region: Hajizadeh

 President Hassan Rouhani said on Wednesday that the 
US cannot run away from its terror actions and stressed 
that it will get the proper response for its wicked actions 
and crime.

Missile attacks at one of the most important US bases in 
the context of "Shahid Soleimani Operation" were the start 
of a major operation that would continue throughout the 
region, said Commander of the Islamic Revolutionary Guards 
Corps (IRGC) Aerospace Force Brigadier General Amir Ali 
Hajizadeh.

In the first 
step of hard 
revenge on the 
US over the 
assassination 
of Lt. General 
Soleimani Iran's 
IRGC force fired 
tens of ballistic 
missiles at 
Ain Al-Assad 
base in Iraq on 
Wednesday. Ain 
al-Assad is an 
Iraqi airbase 
that the US 
terrorist forces 
are stationed 
there.

"The JCPOA was the 
result of a -10year 
negotiation and 
the EU will do its 
best to save the 
agreement".

FM Zarif: US behaving like ISIS 
in threatening to destroy Iran's 
cultural heritage
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said the US 
is behaving like ISIS when threatening to devastate 
Iran's cultural heritage of thousands-year-old 
civilization.Zarif made the remarks in a statement 
in the wake of a ban on his visa to take part in the UN 
Security Council (UNSC) meeting in New York.The 
statement was read by Iran's envoy Majid Takhte 
Ravanchi to the UNSC.Referring to the devastating 
unilateralism of the US and its detrimental effects 
on international rules and norms, Mohammad 

Javad Zarif described the assassination of the heroes 
fighting ISIS, as a cowardly act.Zarif said that if other 
countries do not resist the US unilateralism, they 
will pay more costs.Zarif said the US unilaterally 
exits important international agreements and 
pursues punishing the countries that implement 
UN Security Council's (UNSC) resolution No.2231, 
calling them an unprecedented sheer insult to 
UNSC."To reinforce multilateralism, unilateralists 
must not be encouraged," he stressed.Zarif said the 
promotion of multilateralism requires a serious 
political will of governments and is considered as a 
document in support of the values, principles, and 
multilateralism set out in the UN Charter.

US House passes 
resolution to restrict 
Trump’s war powers 
against Iran

Iran Says Will Not Give 
Black Box of Crashed 
Plane to Boeing

Iran-Armenia 
trade relations with 
Eurasia Treaty 
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5

5

4



همتی: ادعای افزایش تحریم  طبل توخالی است
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بازار ارز همچنان با آرامش به تخلیه شوک های سیاسی خود ادامه می دهد 

گفت: مردم نیز دریافته اند که نباید دارایی خود را در معرض ریسک آن قرار دهند.
 عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به اقدام تروریستی آمریکا 
در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی و اقدامات تالفی جویانه ایران علیه پایگاه های نظامی آمریکا نوشت: 

رویدادهای چند روز اخیر چهره دهشتناک و بی رحم آمریکا را بیش از پیش نشان داد ولی همزمان ثابت کرد که 
مقاومت و دلیری ملت ایران توطئه همه جانبه و فشار حداکثری را به شکست کشیده است.

وی همچنین با اشاره به ادعاهای ترامپ در نطق امشب خود مبنی بر افزایش فشار تحریم ها علیه ایران نیز تاکید کرد: ادعای 
افزایش تحریم ها نیز یک طبل توخالی است که حتی خودشان نیز باور ندارند و نشانه مهمی است از اینکه آنچه تاکنون کرده اند 

با شکست مواجه شده است. بانک مرکزی در خط مقدم جبهه مقاومت اقتصادی با کمک دولت و سایر ارکان نظام شرایط را به گونه ای 
مدیریت کرده است که خنثی شدن تالش های آمریکا در فشار حداکثری گواه آن است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پیام خود اشاره کرد: بانک مرکزی با قدرت بیشتر و با تدبیر الزم تالش خود را برای خنثی سازی هرگونه تالش 
برای بی ثباتی بازارها خواهد کرد. اطمینان دارم مدیریت عملی و دقیق بازارها تاکنون موفق بوده و لذا با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

۶۵.۹ درصد اصفهانی ها مشمول یارانه معیشتی شده اند
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعالم کرد، تاکنون استان سیستان و بلوچستان بیشترین یارانه و استان 

تهران کمترین میزان یارانه را از محل بسته های معیشتی دریافت کرده اند.
صفحه رسمی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اینستاگرام با انتشار یک پست نوشت:

»درصد خانوارهایی که بسته معیشتی دریافت کرده اند
تاکنون استان سیستان و بلوچستان بیشترین یارانه و استان تهران کمترین میزان یارانه را دریافت کرده اند.

بر اساس آمارها در استان سیستان و بلوچستان ۸۲.۱ درصد، استان خراسان شمالی ۷۹.۲ درصد، استان 
خراسان جنوبی ۷۸.۴ درصد، استان گلستان ۷۸ درصد، استان لرستان ۷۷.۷ درصد از مجموعه خانوارهای یارانه 

بگیر مشمول دریافت حمایت معیشتی دولت شده اند.
در استان تهران ۵۷.۲ درصد، استان البرز ۶۳.۶ درصد، یزد ۶۴.۹ درصد، اصفهان ۶۵.۹ درصد، بوشهر ۶۶.۸ درصد، آدربایجان شرقی ۷۴.۴ 
درصد، آذربایجان غربی ۷۴.۵ درصد اردبیل ۷۵.۳ درصد و سایر استانهایی که در تصویر میزان درصد واریزشان درج شده است از مجموعه 

خانوارهای یارانه بگیر مشمول دریافت حمایت معیشتی شده  اند.«

خبرآنالین
گــزارش
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بازار طال و سکه از دو 
سو تحت فشار بود، 

یکی جوالن شایعات 
در بازار ارز و دیگری 
رشد عجیب قیمت 

طال در بازارهای 
جهانی. قیمت هر 

اونس طال در بازارهای 
جهانی رکورد هفت 

ساله را شکست
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وزیر اقتصاد:
بیمه باید از واحدهای 
تولیدی مشکل دار در 
دوران تحریم حمایت 

کند
وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت: 
صنعت بیمه در شرایط تحریم باید در 
حمایت از فعالیت واحدهای تولیدی 
که به واسطه شــرایط مذکور دچار 

مشکل شده اند، نقش آفرین باشد.
به گــزارش وزارت اقتصاد و دارایی، 
فرهاد دژپســند در مراســم تکریم 
مدیران عامل سابق و جدید شرکت 
ســهامی بیمه ایران اظهار داشت: 
وجود صنعت بیمه بــه عنوان یک 
صنعت پر مسئولیت در حوزه خدمت 
و کمک به آرامش و آسایش زندگی 
مردم مطرح است، لذا این صنعت باید 
به دور از حاشیه، تمام ظرفیت های 

خود را برای این مهم بسیج کند.
وی افزود: در یکســال اخیر شاهد 
میدان گشایی فعاالن صنعت بیمه 
در دو حوزه بیمه حــوادث طبیعی 
و حمایت از بنگاه هــای تولیدی در 

شرایط تحریم بودیم.
دژپسند ادامه داد: به دلیل ورود موفق 
صنعت بیمه به عرصه حوادث طبیعی 
کشور، رئیس جمهور چندین بار این 

عملکرد را مورد تقدیر قرار داد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی، 
خاطرنشــان کرد: صنعــت بیمه 
در شــرایط تحریم باید در حمایت 
از فعالیت واحدهای تولیدی که به 
واسطه شرایط مذکور دچار مشکل 

شده اند، نقش آفرین باشد.
وی با بیان اینکه بیمه ایران به عنوان 
اولین بیمه کشور با توجه به میزان 
پرتفو از بیمه کشور، بیشترین سهم 
را نیز در بازار دارد، اظهار داشت: بیمه 
ایران باید در شرایط تحریم با حمایت 
از بنگاه هــای تولیدی بــه یک الگو 

تبدیل شود.
دژپسند با اشاره به نقش صنعت بیمه 
در تأمین مالی کشور افزود: اقتصاد 
ایران در تأمیــن مالی یک »اقتصاد 
بانک محور« است در حالی که ما از 
ظرفیت های بازار سرمایه و صنعت 

بیمه و توسعه آن نباید غافل باشیم.
وی تصریح کرد: در بازار سرمایه، بیمه 
می تواند با کمک به اقتصاد کشــور، 
در حل مشکالت صورت های مالی 
خود و ناترازی آن نیز نقش متمایزی 

داشته باشد.
وزیر اقتصاد در پایــان تاکید کرد: 
شــرکت ســهامی بیمه ایران این 
قابلیــت را دارد با بهــره مندی از 
دانش اساتید دانشگاه در شناسایی 
رشته فعالیت های جدید برای تنوع 

خدمات بیمه ای اقدام کند.

ایران اکونومیست
خـــبـــر
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 پس از شــهادت سردار 
توســط  ســلیمانی 
آمریکایی هــا، منطقه 
وارد فــاز تازه ای شــد. 
ســقوط دالر آمریکا در 
بازار و رشــد بی مهابای 
نرخ طال در کنار ریزش 
بورس هــای معتبــر جهان نشــان 
می داد اقتصاد جهانــی التهابی قابل 
پیش بینی را انتظار می کشند.  پاسخ 
ایران به امریکا اما همــه معادالت را 
به هم ریخت. بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند اثبات قــدرت نظامی ایران 
بود که توانســت بازارهــا را وارد فاز 
اصالحی کند چرا که معلوم شــد با 
چنین قدرت نظامــی، آمریکا امکان 
تکروی و آتش افروزی نخواهد داشت .

ایــن چنین بود که درســت یک روز 
پس از عملیات موفقیت آمیز ســپاه 
پاســداران بود که بازارهــا وارد فاز 
اصالحی شــدند، در حالی که ارزش 
دالر همچنان احیا نشــده است، طال 
در بازارهای جهانی عقب نشینی کرد و 
بورس ها معتبر جهان نیز آغوش خود 

را برای شــرایط عادی با سبزپوشی 
شــاخص ها گشــودند. در ایران اما 
تحــوالت معنی دارتــر از بازارهای 

جهانی است.
 در حالی که از یک هفته قبل دالالن 
زمزمــه دالر گران قیمــت و افزایش 
بی مهابای قیمت ها را طرح می کردند 
و تالش داشتند با موج سواری در صدد 
کسب سود از وضعیت رخ داده برآیند، 
نه تنها معامالت افزایشی نداشت بلکه 
برخــی صرافان می گوینــد به دلیل 
شرایط رخ داده بســیاری از صرافان 
شناســنامه دارجز در مواقع ضروری، 
دســت از کار کشــیدند و بسیاری از 
مردم نیز ترجیح دادند به جای خرید 
دالر و ســکه، در مجالــس عزاداری 
سردار شهید ایران، سردار سلیمانی 

حضور یابند.
 یکی از فعاالن بازار در این زمینه گفت: 
بسیاری می گفتند شــرایط پیش رو 
قابل پیش بینی نیســت و قیمت ها 
رشد می کند اما خالف انتظار نه تنها 
قیمت هــا افزایش فزاینده نداشــت 
بلکه خرید و فروش نیــز چندان باال 
نرفت و شــاید بتوان به جرات گفت 
این بــار مدیریت بانــک مرکزی در 
کنار بی اعتنایی محســوس مردم به 
 دالالن بود که مانع از افزایش شدید 

قیمت ها شد .
 قیمــت دالر اما پنجشــنبه وارد فاز 
ریزشی شد و تا حدود دویست تومان 
کاهش یافت تا روی مرز روانی بایستد 
. درســت در نقطه ۱۳ هــزار و ۲۰۰ 

تومان . حاال معاملــه گران معتقدند 
ریزش بیشتر قیمت ها می تواند دالر را 
بار دیگر تا کانال ۱۲ هزار تومان عقب 
براند و البته تحلیل رییس کل بانک 
مرکزی نیز بر این مهم استوار است که 
ریزش قینت ها تداورم خواهد داشت.

     سکه از سکه افتاد
 در ســوی دیگر بازار ، سکه به دلیل 
قابلیت نقد شــوندگی باال همیشــه 
مورد توجه ســرمایه گذاران اســت. 
بازار طال و سکه از دو سو تحت فشار 
بود، یکی جوالن شایعات در بازار ارز 
و دیگری رشد عجیب قیمت طال در 
بازارهای جهانی. قیمت هر اونس طال 
در بازارهای جهانی رکورد هفت ساله 
را شکست تا قیمت ها از ۱۶۰۰ دالر در 
هر اونس فراتر رود اما ماجرا به اینجا 

ختم نشد. امروز اما با تغییر وضعیت در 
بازار جهانی و بازار ارز ایران ، سکه نیز با 

تغییراتی جدی در قیمت مواجه شد.
 قیمت هر قطعه ســکه که تا دو روز 
پیش از آن تا مــرز ۵ میلیون و ۲۶۰ 
هــزار تومان پیشــروی کــرده بود 
پنجشــنبه تا ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار 
تومان عقب نشینی کرد. قیمت طال 
نیز به کانال ۴۰۰ هزار توان بازگشته 
است. تحلیلگران معتقدند قیمت ها 
در بازار جهانی رد حال ریزش اســت 
و در عیــن حال در بــارار داخلی نیز 
کاهش قیمــت ارز می توانــد زمینه 
 را بــرای کاهــش بیشــتر قیمت ها

 فراهم کند.

     اصالح بورس آغاز می شود
 هر چند بــورس اوراق بهــادار نیز با 

کاهشی شــدید در روزهای گذشته 
مواجه بــود اما پیش بینی ها نشــان 
می دهد امروز شنبه روز مهمی برای 
سهامداران ایرانی خواهد بود چرا که 
بورس نیز دست به اصالح شاخص ها 

می زند و خود را بازخواهد یافت .
دو تصمیم مهم ســازمان بورس در 
روز گذشــته عاملی برای مهار بازار 
بود و حاال پیش بینــی ها حکایت از 
آن دارد که با ســیگنال های سیاسی 
نیز روز شنبه بازار ســرمایه را مثبت 
خواهد کرد. یکــی از این تصمیمات 
تصویب آیین نامــه مالیاتی افزایش 
ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابی 
دارایی ها بود. در این راستا اعالم شد 
اصالحیه آیین نامه تبصره یک ماده 
۱۴۹ قانون مالیات های مســتقیم در 
راستای اجرایی کردن ماده ۱۴ قانون 

حداکثر اســتفاده از کاالی ایرانی در 
خصوص ایجاد امکان تجدید ارزیابی، 
به تصویب هیات وزیران رسیده است. 
همچنیــن دامنه نوســان بازارهای 
بورس و فرابوس به دو درصد محدود 
شد. اعمال محدودیت دامنه نوسان 
در بازارها که با هــدف کنترل رفتار 
هیجانی ســرمایه گذاران انجام شد 
و این امکان را برای ســرمایه گذاران 
ایجاد می کنــد تا ضمن دادوســتد 
مبتنی بر تحلیل تا روشن شدن ابعاد 
اقتصادی خرید و فروش را بر اساس 
تحلیل انجام دهند. این اقدام با هدف 
صیانــت از حقوق ســرمایه گذاران و 
ســهامداران خرد تصمیم به اعمال 
محدودیــت دو درصــدی دامنــه 
 نوســان بازارهای بورس و فرابورس 

گرفته شد.

پیش بینی بازارهای مهم ایران در روزهای آتی :

قیمت ارز و سکه تا کجا می ریزد؟
بازارهای ایران در حال ورود به فاز تازه ای هســتند، فاز 

اصالح قیمت و بازگشت به وضعیت عادی.
تحوالت رخ داده در یک هفته اخیر تنها بازارهای داخلی 
ایران را تحت تاثیر قرار نداده است. حاال کمتر خبری را 
می توان در رسانه های جهان یافت که برای تحلیل وضعیت 
بازارها اعم از بورس و طــال و دالر و ... در آن نامی از ایران 

برده نشده باشد.

مالیات

مالیات بر عایدی سرمایه در انتظار تصمیم مجلس

 در شرایطی فعلی کشور، اخذ مالیات های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی 
سرمایه، عالوه بر تنظیم بازارهای موجود و سوق سرمایه به سمت فعالیت های 

مولد اقتصادی، منجر به ایجاد درآمد برای دولت خواهد شد.

در شرایطی فعلی کشــور و محدودیت های به وجود آمده برای فروش نفت، اخذ 

مالیات های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی ســرمای، عالوه بــر تنظیم بازارهای 
موجود و سوق سرمایه به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، منجر به کسب درآمد 

برای دولت خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه ای در نظام های مالیاتی جهان دارد، تاجایی 
که بسیاری از کشورها توسعه یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه ای ۱۰۰ 
ساله دارد. در ایران نیز، بسیاری از کارشناســان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر 
عایدی سرمایه یکی از شــیوه های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه، 

بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت های مولد اقتصادی است.

    یک تیر و دونشان دولت، با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
در همین راستا وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد و حوزه مالیات های تنظیمی، در 
ارتباط با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: »در شرایط 
فعلی، اخذ مالیات های تنظیمی، نظیر مالیات بر عایدی سرمایه عالوه بر جلوگیری 
از جوالن سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، می تواند منجر به کسب درآمدهای 
قابل توجه برای کشور شــود. در حالی که هدف اصلی این دست مالیات ها کسب 

درآمد نیست.«

این کارشناس حوزه مالیات های تنظیمی در بیان تجربیات خارجی در زمینه مالیات 
بر عایدی سرمایه افزود: »یکی از معدود کشورهایی که اخیراً اخذ مالیات بر عایدی 
سرمایه را در دستور کار قرار داده است، کشــور اسپانیا است و تجربه بدست آمده 
از مقایســه دوران قبل و بعد از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از 

کاهش ۱۰ درصدی در قیمت کاالهای مدنظر می دهد.«

    اخذ مالیات های تنظیمی منجر به کاهش قیمت خواهد شد
عزیزی، در توضیح مکانیزم هدایت سرمایه از بازارهای غیر مولد به سمت بازار مولد 
اقتصادی توسط مالیات بر عایدی سرمایه، بیان کرد: »مالیات بر عایدی سرمایه، سود 
فعالیت در بنگاه های غیر مولد را کاهش می دهد و از این طریق سرمایه را به سمت 
بازار مولد حرکت می دهد. برای مثال در بازار مسکن، اجازه احتکار و فعالیت های 
سوداگرانه نظیر سفته بازی و کسب سودهای کالن را به دالل های این حوزه نخواهد 
داد. همین امر منجر به جهت گیری سرمایه به سمت تولید مسکن و صاحب خانه 

شدن مردم خواهد شد.«
الزم به ذکر است طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم اکنون در کمیسیون اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی منتظر تأیید نهایی و ارسال به صحن علنی مجلس است.

اقتصاد آنالین
تحلیل
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استارت آپ

وضعیت نامطلوب شرکت های دانش بنیان در توسعه بازار

اگرچه شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت های خود 
همچون اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و 
پژوهشی داخلی از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار 
می رود و از سوی دیگر مقام معظم رهبری همواره تاکید بر آن دارند که »باید مسئله 
اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان جدی گرفته شود، چراکه از این مسیر 
نه تنها مسائل و مشکالت حوزه های صنعتی، کشاورزی و ... را می توان حل کرد، 

بلکه می توان به میلیون ها جوان آماده به کار کشور کمک کنیم«.

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان اســتان اصفهان در این باره، می گوید: 
شرکت های دانش بنیان و به خصوص شرکت های فعال در حوزه فاوا در توسعه سهم بازار و 

دریافت پروژه های بخش دولتی وضعیت نامطلوبی دارند.
مسعود باطنی ادامه می دهد: فرایند ارجاع کارهای فاوا در بخش های دولتی نیاز به نظارت 
جدی و بازبینی مجدد دارد، چراکه این مسئله شرکت های حوزه فاوا مخصوصا شرکت های 

دانش بنیان را با مشکالت اساسی مواجه کرده است.

وی اضافه می کند: بازار محصوالت و خدمات فاوا در بخش 
دولتی کشور بسیار قابل توجه و بزرگ است، اما به دلیل عدم 
تعریف درست پروژه های بخش دولتی نه تنها خود دولت به 
عنوان بهره بردار، این گونه پروژه ها را با چالش مواجه کرده 
بلکه موجب ضرر بزرگی در محیط کسب و کار فعاالن بخش 
خصوصی حوزه فاوا شده اســت که از جمله آن می توان به 
مهاجرت متخصصان، تعطیلی شرکت ها، خروج ارز برای خرید 
محصوالت و خدمات فاوا جایگزین و عدم رونق این بخش به 

خصوص حوزه سخت افزار اشاره کرد.

   نبود نظارت در بخش ارجاع کار به شــرکت های 
حوزه فاوا

وی توضیح می دهد: نخستین مشکل آن است که وقتی کارفرما 
برای ورود و در اختیار گرفتن یک راهــکار مبتنی بر فناوری 
اطالعات و ارتباطات تصمیم می گیرد باید ســند خواسته ها، 
شرح خدمات دقیق را در مجموع RFP دقیقی تهیه و تدوین 
شود تا بتوان در قدم بعدی پیمانکار مناسبی انتخاب کرد، چرا که 
میزان کیفیت پروژه ها، حجم، زمان وضعیت پروژه ها، ارتباط مستقیمی با شرح خدمات آن 

پروژه دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان اضافه می کند: تهیه شرح 
خدمات و RFP پروژه های فاوا باید توسط مشاور و یا تیم مشاوران متخصص و مجرب تهیه 
و تدوین شود، اما این بخش از کار که بسیار مهم و کلیدی است در بیشتر سازمان ها و دستگاه 
های دولتی توسط افرادی تهیه می شود که در برخی موارد حتی هیچ شناختی از آن ندارند. 
این نکته در صنعت فاوا بسیار عجیب به نظر می رسد اما در بدنه بخش دولتی ما مصادیق بی 
شماری دارد. وی تاکید می کند: عدم تهیه RFP مناسب به طور قطع انتخاب پیمانکار را با 
مشکل مواجه خواهد کرد، چرا که پیمانکار نامرتبط با موضوع توان فنی، مدیریتی و مالی مورد 
نیاز پروژه را نخواهد داشت. باطنی توضیح می دهد: وقتی که تعریف کاملی از پروژه ها نداشته 
باشیم و پیمانکار نامناسبی انتخاب کنیم، تکلیف نظارت بر پیشرفت پروژه نیز نامعلوم خواهد 
بود و به عبارتی هیچ نظارتی بر کیفیت و خروجی مورد انتظار نخواهیم داشت و این عواملی 
است که نه تنها موجب شکست پروژه های فاوا در بخش دولتی می شود، بلکه موجب هدر رفتن 

منابع کشور در این زمینه خواهد شد.  وی همچنین تاکید می کند: قوانین و مقررات خوبی در 
ارجاع کار حوزه فاوا داریم، اما نکته اساسی عدم رعایت برخی کارشناسان و مسئوالن بخش 
دولتی در جاری سازی قوانین و مقررات است و سال هاست که ما از عدم نظارت کیفی و قانونی 

در بخش ارجاع کار به شرکت های حوزه فاوا رنج می بریم.

   عمر کوتاه شرکت های دانش بنیان
وی تصریح می کند: نگاه واقع بینانه و کارشناسانه به نمودار رشد شرکت های دانش بنیان 
حوزه فاوا بیانگر آن است که متاسفانه تعداد قابل توجهی از این شرکت ها عمر کوتاهی دارند.

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان همچنین با بیان اینکه 
پروژه های بزرگ ملی به شرکت های بزرگ حتی در اصفهان داده نمی شود، می گوید: این 
گونه پروژه ها از مسیر درست ارجاع کار نمی گذرند در حالیکه توانمندی قابل توجهی در استان 
داریم و حتی پیمانکارانی داریم که با داشتن رزومه های فنی بسیار درخشان در خارج کشور، 
در گرفتن پروژه های داخلی در نظر گرفته نمی شوند و به راحتی از توان فناورانه آنها چشم 
پوشی می شود. وی با اشاره به مشکالت شرکت های دانش بنیان در بخش مالیات و بی توجهی 
دولت نسبت به این موضوع، تاکید می کند: با وجودی که دولت در ابتدا شعار معافیت از مالیات 
را برای شرکت های دانش بنیان سر داد، اما آرام آرام شعار را به سمت دریافت مالیات سوق 
داد. متاسفانه امروز با قانون، قانون را برمی دارند در حالیکه روش ها و فرایند دریافت مالیات از 

شرکت های دانش بنیان با قوانین ما مطابقت ندارد.

   نبود مدیریت صحیح چالش بسیاری از شرکت های دانش بنیان
وی در خصوص طرح نوآفرین برای حمایت از دانش بنیان ها و استارت آپ ها، می گوید: از 
دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی تا امروز طرح های خوبی برای حمایت از شرکت های 
ICT ارائه شده است، اما در عمل این طرح ها در دست افرادی است که در مقام اجرا ناآگاه به 

شرایط این شرکت ها هستند.
باطنی در خصوص مشکالت مالی شرکت های دانش بنیان نیز، اظهار می گوید: وجود مشکالت 
مالی به خصوص مسائل بانکی در حوزه دانش بنیان ها به دلیل عدم مدیریت درست در برخی 
این شرکت ها بر می گردد. شرکت های دانش بنیان با مدیریت درست باید بداند به وام نیاز دارد 
یا خیر؟ اما وقتی در شرکت دانش بنیان مدیریت قوی نداشته باشیم اگر وامی تخصیص یابد، 
آنها بدون محاسبه و شناخت از توان پرداخت خود تسهیالت را دریافت می کنند و در گرداب 

مشکالت بانکی گرفتار می شوند.

ایسنا
گــــــزارش

جعبه ای که غذا را با کمک بخار گرم می کند
یک استارت آپ هلندی در نمایشگاه فناوری CES 2020، از یک جعبه ناهار رونمایی کرده که می تواند غذا 

را با کمک بخار گرم کند.
 اگر از خوردن غذاهای سرد و یا ایستادن در صف طوالنی گرم کردن غذا در محل کار خسته شده اید، می توانید 
از یک جعبه ناهار اســتفاده کنید که قابلیت گرم کردن خود را دارد. بسیاری از شرکت ها تالش کرده اند تا 

چنین محصولی را ارائه دهند اما بیشــتر آنها، طراحی ضعیفی دارند یا دمای مناسب را برای گرم کردن غذا 
فراهم نمی کنند. این محصول جدید موسوم به »هیت باکس« )Heatbox(، از بخار برای گرم کرن مواد غذایی 

استفاده می کند.
هیت باکس، محصول یک استارت آپ هلندی است که نخستین نمونه آن در نمایشگاه فناوری CES  2020 رونمایی شده است. 

این محصول، یک ظرف بزرگ است اما بزرگی آن در حدی نیست که در کوله پشتی یا کیف جا نگیرد. کابر باید پیش از ترک منزل، کمی آب به ظرف 
اضافه کند و همچنین باتری داخلی آن را پس از هر سه بار استفاده شارژ کند. این ظرف، با یک دکمه که در پشت آن قرار دارد و یا اپلیکیشن همراه، 
فعال می شود. هیت باکس در نوامبر سال گذشته، با قیمت 90,965 دالر به فروش گذاشته شده بود و با وجود این که قیمت کنونی آن به 207 دالر 

می رسد اما امکان خرید آن در حال حاضر با قیمت 144 دالر وجود دارد.

چالش اصلی بازگرداندن
 قیمت ها به حالت عادی است. 
این امر برای بسیاری از برندها 

دردسرساز است. ما باید 
استراتژی مناسبی در زمینه 

جلب نظر مشتریان در ابتدای 
شروع کارمان در بازار تازه 

داشته باشیم

،،
allbusiness:منبع
یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

ساالنه شمار قابل توجهی 
از برندهــا در تــالش برای 
توســعه خود در ســطح 
جهانی با شکســت مواجه 
می شــوند. بــدون تردید 
مشاهده ضررهای هنگفت 
برند برای هیچ مدیری ساده 
نیســت. پیش فرض اصلی در این مقاله 
امکان مدیریت بهینه امور کسب و کار و 
توسعه برند در صورت استفاده از استراتژی 
مناسب است. یک استراتژی مناسب باید 
تمام بخش های شرکت را پوشش دهد. اگر 
حتی یک بخش کوچک نیز بیرون از برنامه 
برند قرار گیرد، موجب کاهش تاثیرگذاری 
اســتراتژی مان خواهد شد. جالب اینکه 
اغلب همین بخش های کوچک در عمل 
موجب شکست برنامه های جامع برندها 
می شود. هدف اصلی مقاله کنونی بررسی 
یک استراتژی جامع در زمینه توسعه برند 
در مقیاس جهانی است. این امر با توجه به 
تجربه سایر برندهای مختلف حوزه اروپا و 
آمریکای شمالی در راستای توسعه شان 
ساماندهی شده اســت. اغلب ما فقط در 
شرایط دشوار به فکر استفاده از تجربیات 
دیگران می افتیم. اگر پیش از مواجهه با 
شرایط دشوار اقدام به طراحی استراتژی 
مطلوب کنیم، بسیاری از مشکالت توسعه 
کسب و کار را پشت سر خواهیم گذاشت. 
در ادامه بخش های مختلف یک استراتژی 

مطلوب مورد بررسی قرار می گیرد.

   1. ریسک های حضور در بازاری تازه
وقتی ما در تالش بــرای حضور در بازاری 

تازه هستیم، قوانین مالی، بانکی، سلیقه 
مشتریان، شرایط سیاســی و اقتصادی و 
همچنین فرهنگ تازه ای پیش روی مان 
قرار خواهد گرفت. متاســفانه بسیاری از 
برندها در عمل توجه چندانی به ریسک 
های حضور در بازاری تازه ندارند. این امر 
به معنای نگرانی بیش از حد برای حضور 
در این بازارها نیست. برعکس ما با مطالعه 
دقیق ویژگی های بازار هدف امکان حضور 
مناسب در آن را خواهیم داشت. مشکل 
اصلی نگرانی بیش از حد برندها و ناتوانی 
در زمینه عملگرایی است. روی دیگر سکه 
نیز شــامل بی توجهی محض به شرایط 
بازارهای تازه است. به این ترتیب ما باید 
در عمل بسیاری از شرایط گوناگون را به 
منظور حضور در بازاری تازه مورد بررسی 

قرار دهیم.

   2. محصوالت و مسئله قیمت
بدون تردید هدف ما از حضور در بازارهای 
جهانی فروش محصوالت مان است. یکی 
از نکات مهم در زمینه تعیین اســتراتژی 
توســعه برند مســئله قیمــت گذاری 
محصوالت است. بازارهای مختلف دارای 
شرایط گوناگون اســت، بنابراین ما باید 
قیمت محصــوالت مان را هوشــمندانه 
تعیین کنیم. ایده بســیاری از برندها در 
این زمینه تعیین قیمت با توجه به شرایط 
مالی بازار هدف است. اگر محصول ما برای 
مشتریان آن بازار بسیار گران است، باید به 
فکر راهکارهایی برای کاهش هزینه تولید 
باشیم. بســیاری از برندهای بزرگ تولید 
محصوالت شــان را در بازارهای آسیای 
شــرقی دنبال می کنند. این امر به طور 
قابل توجهی هزینه های تولید را کاهش 

می دهد.
اگر مــا در زمینه معرفــی محصوالت و 
قیمت گذاری شــان به صورت مناسب 
موفق نباشیم، همیشه به عنوان یک برند 
خارجی در بازارهای هدف مورد شناسایی 
قرار خواهیم گرفت. این کار توانمندی برند 
ما در زمینه فعالیت مناســب را به شدت 

کاهش می دهد.
یکی از تجربه های موفق در زمینه توسعه 
برند مربوط به استارباکس است. آنها مدت 

ها در تالش برای توسعه کسب و کارشان در 
استرالیا بودند. این امر فقط پس از کاهش 
مالیات شرکت های خارجی در استرالیا 
امکانپذیر شد. اکنون شعبه ای استارباکس 
در استرالیا بسیار زیاد است، بنابراین تصور 
عدم فعالیت اســتارباکس در استرالیا تا 
همین چند سال پیش غیرممکن به نظر 
می رســد. درس مهم تجربه استارباکس 
انتظار برای موقعیت مناسب است. گاهی 
اوقات ما توانایی تغییر شــرایط را نداریم، 

بنابراین باید منتظر شرایطی مناسب در 
راســتای ورود به بازار تازه باشیم. در غیر 
این صورت تمام تالش های ما بی نتیجه 

خواهد ماند.

   3. شروع فعالیت در بازاری تازه و 
ارائه تخفیف

 اغلــب برندهــا در پــی بازگشــایی 
 تازه شان در کشــوری دیگر اقدام به ارائه 
تخفیف های مختلف می کنند. این امر بر 

روی سطح کلی قیمت ها تاثیرگذار است. به 
این ترتیب مشتریان ما مدت زمانی مشخص 
به قیمت های پایین عادت خواهند کرد. 
چالش اصلی بازگرداندن قیمت ها به حالت 
عادی است. این امر برای بسیاری از برندها 
دردسرساز است. ما باید استراتژی مناسبی 
در زمینه جلب نظر مشــتریان در ابتدای 
شروع کارمان در بازار تازه داشته باشیم. در 
غیر این صورت پس از پایان جشنواره ابتدایی 
برندمان دیگر خبری از جلب نظر مشتریان 
نخواهد بود.  توصیه من در این بخش شروع 
به کار برندمان با سطح قیمت های واقعی 
است. پس از گذشت اندک زمانی راه اندازی 
کمپین های تخفیفی ایده مناسبی خواهد 
بود. به این ترتیب مشتریان قیمت واقعی 
محصوالت ما را مشــاهده خواهند کرد. 
این امر ناراحتی و عدم استقبال مشتریان 
از محصوالت ما پس از پایــان دوره های 
تخفیف را کاهش می دهــد. در غیر این 
 صورت ما همیشه باید به مشتریان تخفیف

 بدهیم.

   4. بازاریابی و فروش هوشمندانه
فرهنگ مشتریان در هر بازار متفاوت است، 
بنابراین استفاده از اصول بازاریابی و فروش 
یکسان در بازارهای مختلف هیچ نتیجه 

مناســبی برای ما در پی نخواهد داشت. 
شاخت دقیق وضعیت بازار تازه و سلیقه 
مشتریان گام مهمی در راستای طراحی 

کمپین های مناسب محسوب می شود. 

   5. توجه به خدمات مشتریان
هنگامی که والمارت شــعبه تازه اش در 
کشــور آلمان را راه اندازی کرد، بسیاری 
از آلمانی ها نسبت به ماهیت فعالیت این 
خرده فروشــی در کشورشان دید منفی 
داشتند. مردم آلمان نگران تغییر سبک 
زندگی و سلیقه خریدشان در پی حضور 
یک برند آمریکایی بودنــد. برند والمارت 
در این زمــان با شناســایی دلیل اصلی 
نگرانی مشتریان اقدام به رفع آن کرد. به 
این ترتیب در مدت زمانی کوتاه والمارت 
از یک برند بیگانه بدل بــه یکی از خرده 

فروشی های محبوب کشور آلمان شد.
انتخاب یک استراتژی مناسب برای ورود 
به بازاری تازه امر دشواری است. بسیاری 
از برندها در این زمینه وضعیت مشخصی 
ندارند. توصیه من شــروع کار در مقیاس 
کوچک است. راه اندازی آزمایشی بخشی 
از فازهای شــرکت به منظــور آگاهی از 
واکنش مشتریان در بازار تازه ایده مناسبی 

محسوب می شود. 

پا در رقابت جهانی بگذارید  

اصول توسعه برند در سطح جهانی

بدون تردید هدف ما 
از حضور در بازارهای 

جهانی فروش 
محصوالت مان 

است. یکی از نکات 
مهم در زمینه تعیین 

استراتژی توسعه برند 
مسئله قیمت گذاری 

محصوالت است

امروزه شرکت های بسیار زیادی در سطح جهانی مشغول به 
فعالیت هستند. این امر رقابت شدیدی در بازارهای مختلف 
ایجاد کرده است. همین امر موجب تالش بیشتر برندها در 
راستای جلب نظر مشتریان می شود. صرف نظر از برندهای 
بزرگ و جهانی ما در دنیای کسب و کار برخی برندهای کوچک 
نیز داریم. این برندها اهداف و برنامه های بسیار متنوعی دارند. 
یکی از اهداف اصلی آنها تالش برای گسترش در سطح جهانی 
است. البته این امر در مورد همه برندها صادق نیست. برخی از 
برندها ماهیت محلی دارند، بنابراین روی صحبت ما در این 
مقاله با برندهای عالقه مند و دارای امکان توسعه جهانی است.
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